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PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ADMINISTRATIVES
QUE REGIRAN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR
DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
DE LA COMARCA D'OSONA
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CAPÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE. DISPOSICIONS GENERALS.
Clàusula 1.

Objecte del contracte.

1.- Aquest plec comprèn les condicions jurídiques i administratives que serviran de base per
contractar, mitjançant una licitació per procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació
per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres educatius públics
d'educació primària i secundària obligatòria de la comarca d'Osona que s'han acollit a
aquest servei i que són els que es relacionen a l'annex I.
Als annexos hi consten els centres docents a efectes de la seva contractació, el personal a
subrogar, l’horari interlectiu de cada centre, el material propietat del Consell Comarcal
d’Osona i el nombre de comensals estimatiu corresponent a dades del curs 2012-2013.
2.- Aquests serveis es presten en virtut de la delegació atorgada pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en favor del Consell Comarcal d'Osona,
Decrets 219/1989, d'1 d'agost, i 160/1996, de 14 de maig i conveni subscrit a l’efecte.
3.- En el document integrant del contracte annex I es detallen les escoles adherides al servei
de menjador. No obstant això, cal tenir en compte que les particularitats del servei educatiu i
social de menjador de cada centre poden variar cada curs escolar, ja sigui l’horari d’atenció,
la previsió del nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador, el tipus de servei pel
menjar (càtering, cuina...), així com d’altres aspectes.
Alhora, si al llarg del termini de la concessió de la gestió del servei educatiu i social de
menjador sorgeix algun nou centre que també vol realitzar aquest/s servei/s, el contracte
s’ampliarà o si s’escau, es reduirà si algun centre docent deixa de prestar el servei.
4.
Abans de l’inici de cada curs escolar, les escoles, a través del Consell Comarcal han
de concretar el nombre d’usuaris del servei educatiu i social de menjador de caràcter
obligatori i aquells usuaris que tinguin dret a percebre un ajut individual de menjador pels
centres docents adherits a la gestió unificada.
5. Pel que fa al servei educatiu i social de menjador, en compliment del conveni col.lectiu de
treball del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, l’empresa adjudicatària del
servei està obligada a subrogar els contractes laborals del personal que consta en l’annex II
d’aquest plec i del el plec de prescripcions tècniques i econòmiques que regiran el contracte
administratiu.
Clàusula 2.

Naturalesa del contracte.

La forma de gestió del servei serà la de concessió, prevista als articles 258 i 259 del 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 (TRLMRL), 243 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
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ens locals (ROASEL), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i 10.1 del Decret
160/1996, de 14 de maig.
Clàusula 3.

Definicions.

Per interpretar millor les disposicions d’aquest plec s’estableixen les definicions següents:
-

Adjudicatari o contractista: Sinònims de concessionari.
Concessionari: Persona, física o jurídica, individual o col·lectiva, a la qual és
adjudicada la gestió i l’explotació del servei, en règim de concessió administrativa.
Consell: Consell Comarcal d'Osona.
Licitador: Persona, física o jurídica, individual o col·lectiva, que presenta una
proposició en el procediment de licitació, encara que aquesta resulti ser inadmissible.
Material: Conjunt de vehicles, màquines, equips, documentació, arxius del servei i
demés material fungible o d’activitats relacionat amb la cuina i menjador i pel que fa al servei
d’acollida la denominació de material farà referència al material destinat a activitats
educatives dins la franja horària del servei.
Mitjans: Conjunt d’obres, instal·lacions, material i personal del servei.
Prestació: Cada un dels treballs especialitzats que du a terme el servei.
Representant del contractista: Persona amb capacitat tècnica i professional
designada expressament pel contractista i acceptada per l'Administració, per:
Ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva
actuació o la seva presència, i també respecte d’altres actes derivats del
compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a la bona
qualitat del servei contractat.
Organitzar la prestació del servei i interpretar i posar en pràctica les ordres
rebudes des de l'Administració.
Proposar a l'Administració o col·laborar amb ella en la resolució dels
problemes que es plantegin durant la prestació del servei.
Les altres funcions que preveu aquest plec.
Servei: Conjunt d’activitats que du a terme el concessionari que resulten de complir
el contracte en què consisteix la concessió, fent ús dels mitjans i/o del material
adscrits a aquesta.
Usuari: Es consideren usuaris del servei de menjador els indicats a l’article 7 del
Decret 160/1996, de 14 de maig.
Clàusula 4.

Condicions generals.

1.- El contractista té l’obligació de prestar el servei contractat amb subjecció estricta al
present plec de clàusules jurídiques i administratives, al plec de prescripcions tècniques i
econòmiques i també a tota l’altra documentació complementària d’aquests, la qual li serà
comunicada formalment amb garantia del respecte del seu dret a audiència prèvia.
2.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexes que en formen part o de les instruccions o normes de tota índole promulgades per
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l'Administració que puguin ser aplicables a l’execució del pactat no eximeix el contractista de
l’obligació de complir-los.
Clàusula 5.

Característiques dels serveis.

1.- Els serveis es defineixen amb detall al plec de prescripcions tècniques i econòmiques. En
cas que s’apreciï cap contradicció entre el que disposa aquest plec i el de prescripcions
tècniques i econòmiques prevaldrà el que s’ha disposat en el present.
2.- Els serveis es prestaran tots els dies lectius, segons el calendari escolar que per a cada
curs acadèmic aprovi el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant
la seva vigència.
3.- No es realitzaran els serveis els dies que tot i ésser lectius amb caràcter general tinguin
el caràcter de festes locals en el municipi on està ubicat el centre docent públic, o bé aquells
que el mateix centre declari festius en exercici de les seves facultats.
Clàusula 6.

Tipus de licitació

1.- El preu del servei serà el següent:
Pel que fa al servei de menjador, el preu màxim per al comensal fixe que faci ús del
servei quatre i cinc dies a la setmana és de 6,20 euros. Aquest preu inclou tots els
conceptes a què es refereix aquest plec (menjar, cuina, neteja, monitors, activitats
educatives curriculars,...), i també l'IVA i totes les altres càrregues socials i fiscals i de gestió
del servei. No obstant això, el preu del servei de menjador haurà de quedar desglossat en
dos apartats:
●
Preu del menú al qual se li aplica el 10% d’IVA
●
Preu del servei educatiu de monitoratge diferenciant l’atenció d’alumnes fins
a 6 anys que li corrrespon el 10% d’IVA i els majors d’aquesta edat que li
correspon el 21% d’IVA.
El licitador haurà de desglossar el preu de cadascun d’aquests apartats a efectes d’aplicació
de la part d’IVA que correspongui, si bé, a títol orientatiu el preu es desglossa de la forma
següent:
Concepte de menú: 3,36 € euros IVA inclòs
3,06 € més 0,30 € IVA del 10%, per alumne i dia de servei.
Concepte de monitors: 2,84 euros IVA inclòs
- Alumnes fins a 6 anys: 2,58 € més 0,26 € IVA del 10%, per alumne i dia de
servei.
- Alumnes a partir de 6 anys: 2,35 € més 0,49 € IVA del 21%, per alumne i
dia de servei.
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El preu del comensal fixe continu de tres dies fixes a la setmana serà de 6,50 euros.
Aquest preu inclou tots els conceptes a què es refereix aquest plec (menjar, cuina, neteja,
monitors, activitats educatives curriculars,...), i també l'IVA i totes les altres càrregues socials
i fiscals i de gestió del servei. No obstant això, el preu del servei de menjador haurà de
quedar desglossat en dos apartats:
●
Preu del menú al qual se li aplica el 10% d’IVA
●
Preu del servei educatiu de monitoratge diferenciant l’atenció d’alumnes fins
a 6 anys que li corrrespon el 10% d’IVA i els majors d’aquesta edat que li
correspon el 21% d’IVA.
El licitador haurà de desglossar el preu de cadascun d’aquests apartats a efectes d’aplicació
de la part d’IVA que correspongui, si bé, a títol orientatiu el preu es desglossa de la forma
següent:
Concepte de menú: 3,36 € euros IVA inclòs
3,06 € més 0,30 € IVA del 10%, per alumne i dia de servei.
Concepte de monitors: 3,14 euros IVA inclòs
- Alumnes fins a 6 anys: 2,86 € més 0,28 € IVA del 10%, per alumne i dia de
servei.
- Alumnes a partir de 6 anys: 2,60 € més 0,54 € IVA del 21%, per alumne i
dia de servei.
El preu de la resta de comensals que no s’incloguin en els supòsits anteriors serà de 6,80
euros. Aquest preu inclou tots els conceptes a què es refereix aquest plec (menjar, cuina,
neteja, monitors, activitats educatives curriculars,...), i també l'IVA i totes les altres càrregues
socials i fiscals i de gestió del servei. No obstant això, el preu del servei de menjador haurà
de quedar desglossat en dos apartats:
●
●

Preu del menú al qual se li aplica el 10% d’IVA
Preu del servei educatiu de monitoratge diferenciant l’atenció d’alumnes fins
a 6 anys que li corrrespon el 10% d’IVA i els majors d’aquesta edat que li
correspon el 21% d’IVA.

El licitador haurà de desglossar el preu de cadascun d’aquests apartats a efectes d’aplicació
de la part d’IVA que correspongui, si bé, a títol orientatiu el preu es desglossa de la forma
següent:
Concepte de menú: 3,36 € euros IVA inclòs
3,06 € més 0,30 € IVA del 10%, per alumne i dia de servei.
Concepte de monitors: 3,44 euros IVA inclòs
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- Alumnes fins a 6 anys: 3,13 € més 0,31 € IVA del 10%, per alumne i dia de
servei.
- Alumnes a partir de 6 anys: 2,85 € més 0,59 € IVA del 21%, per alumne i
dia de servei.
2.- El preu s’entén que comprèn no només els conceptes que integren els serveis d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques i econòmiques, sinó també les quotes de totes les
taxes i impostos directes i indirectes establerts per qualsevol administració pública
competent que gravin el contracte i la seva execució, àdhuc en els casos en què estigui
reconegut el dret a la seva repercussió.
3.- Els preus de licitació no admeten cap prova d’insuficiència, i inclouen el dels elements
accessoris i auxiliars i també, encara que no apareguin reflectides separadament, totes les
càrregues fiscals i socials que graven l’objecte del contracte. En conseqüència, l’adjudicatari
no podrà reclamar cap variació en el preu d’adjudicació, ni tampoc no tindrà dret a cap
reclamació basada en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels
seus elements.
Per altra banda, la presentació d’una proposta d’adjudicació per sobre del preu de licitació
serà desestimada.
4.-

El preu dels serveis indicats només es podrà revisar en els supòsits següents:

a)

A partir del mes d’agost de cada any, en el mateix percentatge en què s’incrementi el
preu del servei de menjador que fixa el Departament d’Ensenyament per cada curs
escolar. En la revisió de preus s’aplicaran els articles 89 i següents del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), i per portar-la a terme caldrà que
el concessionari estigui complint puntualment tots els requisits establerts de forma
contractual, legal o reglamentària.
b)
Quan l'Administració contractant o la de la Generalitat de Catalunya determini
introduir modificacions en la prestació del servei objecte del contracte, i aquestes
produeixin una variació en més o en menys del cost del servei que comporti la
necessitat de restablir-ne l’equilibri financer, sempre que no es superi el preu màxim
per servei que fixa el Departament d’Ensenyament mitjançant resolució de la
conselleria.
c)
Quan situacions excepcionals externes al contracte produeixin desequilibris financers
en aquest, les quals es compensaran amb els percentatges que estableixi el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, en el cas que es modifiqui l’aplicació o bé el tipus d’IVA a que es troben
subjectes els conceptes del preu del servei, el Consell Comarcal ajustarà el preu amb
l’empresa adjudicatària del servei, valorant sempre una bona atenció en el servei.
5.- Quan no es realitzin totes les prestacions previstes per a un dia lectiu normal, s’aplicarà
una reducció proporcional a la part del servei que es deixi de prestar i en els termes que
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s’indica en el plec de prescripcions tècniques i econòmiques, sense perjudici de les sancions
que procedeixi d’imposar.
6- Els dies no lectius el servei no es prestarà, i per tant no es facturarà, de la mateixa
manera que tampoc es facturarà en aquells casos en què per qualsevol altra raó no s’hagi
prestat. En el cas que la concessionària li sigui impossible prestar el servei degut únicament
a catàstrofes naturals (nevades, ventades, altres infortunis naturals, etc) o bé per l’exercici
del dret a vaga del personal docent, si el centre docent acorda el tancament del centre o bé
del servei de menjador, amb la qual cosa no es pot oferir el servei, no es cobrarà sota cap
concepte el servei de menjador a cap usuari. Ara bé, si en els casos indicats, el centre
docent decideix oferir el servei de menjador, tots els usuaris fixes hauran d’abonar el preu
del servei que correspon a la part del monitoratge tant si en fan ús com si no, i si cal
s’elaborarà un menú especial d’emergència.
El Consell Comarcal d’Osona es reserva el dret de modificar el menú en aquells dies que, en
cas de risc de nevades o altres inclemències meteorològiques, o bé per l’exercici a vaga del
personal docent, no es pugui garantir el funcionament normal del servei de menjador.
S’entén per menú d’emergència aquell menú la preparació del qual es pot ajustar a les
necessitats reals d’aquells dies expecionals i que no necessiten cap preparació prèvia i que
es poden confeccionar íntegrament a partir de les 9:45, hora en que l’empresa
concessionària rep la informació completa dels comensals de cada centre.
En aquest cas cal tenir en compte la diferenciació d’usuaris que fa la clàusula 3 A) 3 del plec
de prescripcions tècniques i econòmiques a efectes de cobrament pel contractista.
7.- Per fer front a aquesta despesa d’aquells usuaris especificats en la clàusula 3.3 lletres a)
i b) (només en la part de l’ajut individual de menjador de caràcter socioeconòmic que es
concedeixi per aquest Consell) del plec de prescripcions tècniques i econòmiques existirà
crèdit suficient en el pressupost comarcal.
8.- El finançament per sufragar el cost de la citada despesa prové d’una subvenció finalista
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Clàusula 7.

Forma de pagament.

1.- El preu fixat amb l’aprovació de l’adjudicació es farà efectiu al contractista en la forma
següent:
a)
b)
c)
7

Es percebrà per cada dia de servei prestat la quantitat que resulti de l’adjudicació,
amb les excepcions que preveuen els punts 5 i 6 de la clàusula anterior.
El pagament pels serveis prestats es farà efectiu per mesos vençuts, però no abans
que el Consell hagi percebut l'import corresponent per part de la Generalitat de
Catalunya.
Les factures mensuals es presentaran segons el model normalitzat que aprovi el
Consell.
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2.- Les disposicions de la clàusula anterior i del paràgraf precedent d’aquesta mateixa
clàusula fan referència als alumnes usuaris especificats en la clàusula 3 A) 3 lletres a) i b)
(només en la part de l’ajut social que es concedeixi per aquest Consell) del plec de
prescripcions tècniques i econòmiques. Les normes aplicables als altres usuaris figuren al
plec de prescripcions tècniques i econòmiques, si bé les disposicions d’aquest plec els seran
aplicables supletòriament.
Clàusula 8. Cànon de la concessió
A partir del segon any de la concessió, a partir del curs 2014-2015, el concessionari haurà
d’abonar un cànon al Consell Comarcal per un import determina de la facturació total
corresponent al servei de menjador escolar per a cada curs escolar successiu. Aquest
import es calcularà en funció de la mitjana d’usuaris fixes inscrits en la suma dels menjadors
escolars gestionats seguint la fórmula següent:
- Menys de 1.000 alumnes: 1 % de l’import facturat, exclòs l’IVA
- Entre 1.000 i 1.500 alumnes: 2 % de l’import facturat, exclòs l’IVA
- Entre 1.500 i 2.000 alumes: 3 % de l’import facturat, exclòs l’IVA
- Més de 2.000 alumnes: 3,5 % de l’import facturat, exclòs l’IVA
El pagament d’aquest cànon s’efectuarà amb anterioritat a l’inici del curs escolar següent i
mentre sigui vigent la concessió
Clàusula 9.

Termini.

1.- La vigència d’aquest contracte s’inicia amb la seva adjudicació i s’acaba el 30 de juny de
2016. No obstant això, es pot prorrogar automàticament per anualitats successives, durant
dos cursos acadèmics més, si cap de les dues parts el denuncia prèviament amb una
antelació mínima de tres mesos abans de la seva finalització inicial o la de qualsevulla de les
pròrrogues. En tot cas, la vigència del present contracte ve condicionada per la delegació del
Departament d’Ensenyament i la possibilitat de revocació.
2.- El termini en què es prestaran els serveis objecte del contracte s’estendrà des del dia
d’inici del curs escolar fins al que hi posi fi, ambdós inclosos, segons el calendari escolar que
aprovi per a cada curs el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3.- El concessionari assumirà la responsabilitat plena de complir els terminis previstos en
aquest plec. L'incompliment d’aquests terminis produirà les conseqüències que igualment
s’hi preveuen.
Clàusula 10. Pròrroga del contracte.
Finalitzat el termini de vigència determinat d’acord amb la clàusula anterior, el Consell el
podrà ampliar durant sis mesos fins que un nou contractista assumeixi aquest servei.
L’acceptació d’aquesta pròrroga serà obligatòria per al contractista.
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CAPÍTOL II.LICITACIÓ.
Clàusula 11.

Òrgans competents del Consell en matèria de contractació.

1.- Als efectes del que disposa la normativa assenyalada a la clàusula 66 del present plec,
els esments que aquesta realitzi a l' "administració", l' "administració contractant", els
"òrgans de contractació", etc., s’entenen referits a aquells òrgans que d’acord amb la
legislació aplicable i les normes d’autoorganització del Consell es designen en cada cas com
a competents en matèria de contractació en aquest ens.
2.- Aquests òrgans del Consell exerceixen les potestats administratives que la normativa
esmentada estableix i atorga als òrgans competents en matèria de contractació, i com a tals
resolen en via administrativa qualsevol de les qüestions derivades del contracte.
Clàusula 12. Sistema de selecció.
La forma d’adjudicació serà mitjançant el procediment obert i i amb més d’un criteri
d’adjudicació. L’expedient tindrà tramitació ordinària
Clàusula 13. Licitadors.
1.- Poden concórrer a la licitació les persones naturals o jurídiques que tinguin capacitat per
ser contractistes d’aquest Consell perquè reuneixen els requisits que estableixen les
disposicions legals vigents. No poden prendre part en la licitació aquelles persones que
estan incloses en algun dels supòsits de prohibició per contractar assenyalats a l’article 30 i
concordats del TRLCSP.
2.- El contracte que, per error, es perfeccioni amb persones que no disposin de plena
capacitat jurídica i d’obrar o que estiguin compreses en alguna de les causes d’incapacitat o
incompatibilitat esmentades serà nul, i el Consell el denunciarà amb els efectes que per a
aquests casos assenyala la legislació vigent.
3.- Les persones jurídiques, a més dels requisits fixats a l’article 60 del TRLCSP hauran de
reunir les condicions següents:
a)
Un fi social que permeti la realització adequada de l’objecte del contracte i que en el
seu objecte social també hi consti que és una empresa de serveis educatius (pel que fa a la
gestió del servei de monitoratge) i d’elaboració de menjar o similar.
b)
Una durada indefinida o bé que abasti, pel cap baix, la vigència mínima del contracte.
Clàusula 14. Representació.
1.- Els que vulguin prendre part en aquesta licitació poden fer-ho per si mateixos o
representats per una persona autoritzada mitjançant poders validats en forma legal, sempre
9
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que no es trobin inclosos en cap de les causes expressades al paràgraf primer de la
clàusula anterior. Qui actuï en nom d’una persona jurídica ho ha d’acreditar
documentalment, i també les facultats que el legitimen.
2.- Per tal d’obtenir la validació del poder de representació de persona física o jurídica s’ha
de presentar al Negociat de Secretaria del Consell una còpia autèntica o certificada de
l’escriptura pública de la constitució de la societat, i posteriors modificacions, i del poder de
representació , amb una antelació mínima de dos dies hàbils, exclosos dissabtes, respecte a
la finalització del termini de presentació de proposicions.
Clàusula 15. Unions de licitadors.
1.- Com a norma general la proposta s’ha de formular a nom d’una sola persona o entitat; tot
i així, s’admeten les formulades per unions temporals d’empreses que es constitueixin
segons el que preveu l’article 59 del TRLCSP.
2.- Quan diverses empreses concorrin a la licitació constituint una unió temporal, cadascun
dels empresaris que la composen ha d’acreditar la seva capacitat d’obrar.
Clàusula 16. Documentació que cal presentar.
1.- La documentació que cal presentar és la que s’indica tot seguit, distribuïda en tres sobres
numerats, tal com es detalla:
SOBRE NÚM. 1- Ha de portar la menció "Documentació administrativa per optar a la
licitació del contracte de servei educatiu i social de menjador escolar en centres
docents públics de la comarca d'Osona, que presenta
(nom de
l’empresa/ri)", i ha de contenir la documentació següent:
a) Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica,
número de telèfon i de fax del licitador.
b) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona
jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé
el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social
vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar
inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas
que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial.
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Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
c) Declaració responsable d’acord amb el model següent:
"_________(nom i cognoms)______, major d’edat, veí/veïna d______________________,
amb domicili al carrer ________________, núm. ___, amb DNI núm. ____________, que
actuo en nom i representació de l’empresa _______________, domiciliada a ____________,
carrer _______________, núm. ___ (o en nom propi), en qualitat de _____________,
segons l’escriptura pública atorgada davant el Notari del Col·legi de _____________, de
data __ d____________ de ____ i sota el número ______ del seu protocol, declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents; que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions
per contractar amb l’administració previstes als articles 54 a 84 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP); i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP autoritzo al Consell
Comarcal d'Osona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de l'empresa licitadora.
SI

NO

(Lloc, data i signatura del licitador)."
d) Cas que l’empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat o
en situació d’exclusió social superior al 2%, declaració responsable, signada pel seu
representant, en què assegura la dita circumstància, als efectes previstos a la disposició
addicional quarta del TRLCSP.
e) Justificació de la solvència financera i econòmica de l’empresa licitadora, que haurà
d’acreditar d’acord amb els mitjans que tot seguit s’indiquen:
●
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euros per víctima, o bé declaració de compromís de subscriure aquesta
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●

Declaració relativa a la xifra global de negocis i relació de tots els subministraments,
realitzats per l’empresa en els darrers tres anys.

Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en aquest
apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències
sol·licitades. En aquest cas, caldrà que la documentació presentada sigui considerada
prèviament com a suficient per la mesa de contractació.
j) Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que haurà d’acreditar d’acord
amb els mitjans que tot seguit s’indiquen:
- Acreditar mitjançant l’objecte social que desenvolupa com a mínim les activitats
següents:- Empresa de serveis educatius o similar
- Elaboració de menjars i/o gestió de serveis de menjador o similar
Relació de les principals activitats de serveis de gestió de menjador escolar i activitats
educatives en el lleure efectuades durant els tres últims anys, indicant el seu import, dates i
destinació pública o privada, a la qual s’incorporaran els corresponents documents
acreditatius de bona realització sobre els mateixos.
En aquest sentit, només seran admeses aquelles empreses que acreditin una experiència
mínima de tres anys en la gestió de menjador escolar i experiència en l’àmbit de l’educació
en el lleure, així com activitats educatives extraescolars.
- Descripció de l’equip tècnic, de les mesures utilitzades pel gestor del servei per
assegurar la qualitat del servei així com el compliment de la normativa higiènicosanitària.
Certificacions establertes pels instituts o serveis oficials o homologats encarregats del
contracte de qualitat i que acreditin la conformitat d’articles ben identificats amb referència a
certes especificacions o normes.

k) En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades empreses d’un
mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem,
havent d’expressar, així mateix, el percentatge de participació.
l) En el cas de presentar-se empreses estrangeres han de presentar també una declaració
expressa i responsable conforme es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
es puguin derivar del contracte, i renuncien al fur jurisdiccional estranger que els pugui
correspondre.
m) Les empreses estrangeres no comunitàries han de presentar a més l’informe de
reciprocitat que exigeix l’article 55 del TRLCSP.
12
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Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, restaran exemptes de presentar la documentació referida, aportant una
declaració responsable d’aquest fet, on consti la data d’inscripció, la vigència de les dades
de la inscripció i que les dades reflectides són vigents i no han experimentat cap variació,
segons preveu l’article 7.1 Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
Els licitadors podran presentar les seves ofertes de forma individual o bé conjuntament amb
altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una Unió Temporal
d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses que
tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta, en la qual
indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres.
L’afectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit
que aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de
nomenar un apoderat o representant únic.
SOBRE NÚM. 2 Portarà la menció “Proposició econòmica i referències tècniques per optar a la licitació
del contracte de servei educatiu i social de menjador escolar en centres docents
públics de la comarca d'Osona, que presenta
(nom de l’empresa/ri)", i ha
de contenir la documentació següent:
a) - La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"
(nom i cognoms)__________, major d’edat, veí/veïna d
, núm.
, amb NIF núm.
,
, amb domicili al carrer
amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, que actuo en nom propi (o en nom i
representació d
, amb CIF núm.
i amb domicili a
,
carrer
, núm.
), assabentat/ada dels projectes esmentats a
l’encapçalament i dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada pel Consell Comarcal d'Osona
per optar a la contractació relativa al “Servei educatiu i social de menjador dels centres
docents públics del Departament d’Ensenyament de la Comarca d’Osona”, manifesto
que accepto íntegrament aquests documents i que em comprometo a prestar el servei
d’acord amb ells i amb l’oferta que presento, que es concreta en les quantitats següents:
OFERTA ECONÒMICA
USUARI FIXE DE 4 i 5 DIES A LA SETMANA:
________ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part, per
alumne
fixe
i
dia
de
servei,
que
es
desglossa
en:

Concepte de menú: .
13
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euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part del tipus _____% per
import de _________ euros (en lletres) (________ en xifres)__)
per
alumne
i
dia
de
servei.
Concepte monitors:
___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part
del tipus ____% , per alumne de fins a 6 anys i dia de servei

tipus

___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part del
____% , per alumne de més de 6 anys i dia de servei

USUARI FIXE CONTINU DE 3 DIES A LA SETMANA:
________ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part, per
alumne
fixe
i
dia
de
servei,
que
es
desglossa
en:

Concepte
euros ( _
import de
per

de menú: .
___ (en lletres)_____________
(en xifres)____ €), IVA a part del tipus _____% per
_________ euros (en lletres) (________ en xifres)__)
alumne
i
dia
de
servei.

Concepte monitors:
___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part
del tipus ____% , per alumne de fins a 6 anys i dia de servei

tipus

___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part del
____% , per alumne de més de 6 anys i dia de servei

USUARI ESPORÀDIC (no inclòs en els supòsits anteriors)
_______ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part, per
alumne
fixe
i
dia
de
servei,
que
es
desglossa
en:

Concepte
euros ( _
import de
per

de menú: .
___ (en lletres)_____________
(en xifres)____ €), IVA a part del tipus _____% per
_________ euros (en lletres) (________ en xifres)__)
alumne
i
dia
de
servei.

Concepte monitors:
___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part
del tipus ____% , per alumne de fins a 6 anys i dia de servei
___ (en lletres)_____________ euros ( _ (en xifres)____ €), IVA a part del
14
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tipus

____%

,

per

alumne

de

més

de

6

anys

i

dia

de

servei

(Lloc, data i signatura del licitador)."
b) Una memòria tècnica que especifiqui com a mínim el que s’indica a continuació i segueixi
el patró següent:
-

El projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments.
Una proposta concreta de la forma d’elaboració de menús escollida segons recull la
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques i econòmiques en relació amb l’annex I
del mateix plec
El Pla de funcionament anual del servei de menjador amb cada una de les seves
parts elaborada (organització i recursos humans, programació educativa anual, pla de
comunicació, proposta de menú anual organitzada per trimestre amb les seves
adaptacions) segons recull el capítol II, especialment en la secció 2 del plec de
prescripcions tècniques i econòmiques i que bàsicament és el següent:
●
●
●

-

Una proposta de programació educativa anual segons es detalla a la
clàusula 17, incloent la dotació de material per a les activitats definides a la
clàusula 6.3 del plec de prescripcions tècniques i econòmiques
Un pla de comunicació del servei segons es detalla a la clàusula 19 del plec
de prescripcions tècniques i econòmiques.)
La proposta i la planificació del menú d’un curs escolar dividit en tres
trimestres segons es detalla a la clàusula 7 del plec de prescripcions
tècniques i econòmiques.

Una proposta de material didàctic que és vol emprar per treballar la programació
educativa anual, i el pla de comunicació.
Una proposta de Pla de Formació continuada segons recull la secció 3 clàusula 20. 5
del plec de prescripcions tècniques i econòmiques.
El Pla de manteniment elaborat d’acord amb la clàusula 32 d’aquest plec.

c) Qualsevol altre document que l’ofertor consideri oportú a l’efecte d’acreditar els mèrits que
es vol fer valer en la valoració de l’oferta, tenint en compte els criteris de valoració que
estableix la clàusula 21 d’aquest plec, amb un detall de totes les millores que proposi.
Per altra banda el sobre ha d’incloure la documentació següent:
a) Una relació de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal de
direcció de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
b) Una descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques que participin en el contracte,
estiguin integrades directament o no a l’empresa del contractista, especialment dels
responsables del control de qualitat.
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c) Una declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de què disposi l’empresari per
realitzar el contracte.
d) Una declaració de les mesures adoptades per controlar la qualitat del servei, i també dels
mitjans d’estudi i d’investigació de què disposin.
2.- Els documents redactats en llengües distintes del castellà o del català s’han de presentar
acompanyats d’una traducció a algun d’aquests idiomes autoritzada per un traductor jurat.
3.- Tots els documents s’han de presentar en exemplars originals, si bé els que no siguin la
proposició econòmica o les declaracions responsables es poden presentar en còpies
compulsades o susceptibles de ser contrastades amb l’original en l’acte d’obertura del sobre
número 2.
4.- Tota la documentació s’ha de presentar en fulls numerats de format DIN A4. Els plànols,
si n’hi ha, es presentaran plegats en aquest format.
5.- Tota la documentació aportada pels licitadors en les seves pliques quedarà unida a
l’expedient, d'on només es podrà desglossar en el cas que aquests ho sol·licitin per escrit i
aportin una fotocòpia íntegra de la que vulguin recuperar.
Clàusula 17. Admissió de variants i valoració d’ofertes desproporcionades.
1.- Als documents esmentats a la clàusula anterior, que es consideren mínims i
inexcusables, els licitadors poden adjuntar, dins del sobre número 2, tots els altres que
considerin adients per acreditar la seva solvència personal, professional o econòmica, o les
seves competència i experiència en la prestació de serveis anàlegs en altres ens locals, i
també tots aquells altres que estiguin orientats a suggerir les modificacions que, sense
perjudici del que estableixen els plecs de clàusules, puguin contribuir a realitzar el contracte
de la millor manera possible.
2.- D’acord amb l’article 147 del TRLCSP i atès el tipus i forma de la licitació, en formular les
seves proposicions els licitadors poden variar o modificar les prescripcions d’aquest plec,
referides a:
a)
b)

El preu unitari reflectit en la clàusula 6.1, que es pot variar a la baixa. En cap cas la
baixa produïda no serà justificació per a cap deficiència en la forma de prestar el
servei, ni per a qualsevol altre incompliment del contracte.
Alternatives, variables i d’altres suggeriments de millora de la prestació del servei
objecte del present contracte, sempre que no comportin uns disminució de la qualitat
del servei segons els paràmetres que assenyala el plec de prescripcions tècniques i
econòmiques.

3.- Es considerarà oferta amb valor anormal o desproporcionat aquella quin preu sigui
inferior en deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes
16
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presentades. En el cas d’ofertes de preu amb valors anormals i desproporcionats, es
procedirà d’acord amb el que preveu l’article 152 del TRLCSP.
Clàusula 18. Publicitat de l’expedient, lloc i termini de presentació de proposicions.
1.- Els interessats poden examinar els plecs de clàusules i els altres elements que
constitueixin l’expedient administratiu al Perfil del Contractant del Consell Comarcal o en les
oficines el Consell Comarcal d’Osona, durant els dies feiners i en hores d’oficina (de dilluns
a divendres, de 9 a 14 hores), des de l’ultima data d’inserció de l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC).
2.- Les proposicions s’han de presentar al Negociat de Secretaria del Consell Comarcal
d’Osona en dies laborables i hores d’oficina, en el termini del quinze dies naturals següents
a la publicació de l'anunci de licitació al DOGC. En cas que l'últim dia del termini s'escaigui
en un dissabte o bé un festiu, el termini s'entendrà prorrogat automàticament al dia hàbil
següent. L'anunci es fixarà igualment al tauler de la corporació.
3.- També es poden presentar proposicions per correu; en aquest cas, la documentació
s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus, i dins del termini màxim
establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex,
telegrama, fax o correu electrònic a l’àrea del Negociat de Secretaria del Consell Comarcal
d'Osona el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el
termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la
data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap
cas.
4.- El registre de licitacions acreditarà la rebuda del fax o telegrama d'advertiment, indicant
els dies d'expedició i de recepció en el llibre corresponent.
5.- No obstant l'anterior, un cop transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del
termini de presentació no s'admetrà cap proposició enviada per correu.
Clàusula 19. Mesa de contractació.
La Mesa de contractació, d’acord amb l'establert en el punt 10 de la disposició addicional
segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estarà formada de conformitat amb la resolució de la
presidència del Consell Comarcal d’Osona de data 27 de febrer de 2012. També formarà
part de la mesa de contractació la consellera delegada d’Educació i el tècnic responsable del
servei d’Educació del Consell Comarcal d’Osona.
Clàusula 20. Obertura de pliques
1. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació procedirà a la
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre número 1 en
sessió no pública.
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Si la Mesa de Contractació observés defectes materials en la documentació presentada,
podrà concedir, si ho considera convenient, un termini de tres dies hàbils perquè el licitador
ho rectifiqui.
Si la documentació contingués defectes substancials o deficiències materials que no es
puguin resoldre, es refusarà la proposició.
2. L’acte d’obertura del sobre número dos serà públic, i tindrà lloc a la seu del Consell (edifici del Sucre, carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de Vic), a
les tretze hores del sisè dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació de pliques.
En cas que aquest dia s'escaigui en un dissabte, però, l’acte s'entendrà traslladat automàticament al dia hàbil següent, a la mateixa hora.
3. En el cas que es presenti alguna proposició per correu i calgui efectuar l’acte en un altre
dia, es comunicarà individualment per correu electrònic als licitadors, sempre que aquests
hagin fet constar el seu número a la documentació presentada.
4. Aquest acte es documentarà mitjançant una acta que signaran els membres de la mesa i
s’hi farà constar si hi assisteixen licitadors.
Clàusula 21. Qualificació de les ofertes.
1.- Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells:
INDICADOR

CRITERI

PUNTUACIÓ

Frescor /Temporalitat
productes

- 0.50 punts per producte temporada en
proposta de menú

màxim de 4
punts

Varietat de Fruita ,
(5 varietats com a
mínim per trimestre)

- 0’50 punts per cada varietat introduïda
en proposta de menú

màxim de 4
punts

Producte ecològic

- 0,50 punts per cada producte ecològic
en proposta de menú

màxim de 4
punts

Característiques dels
menus:
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Varietat i equilibri de
preparacions (sistema
de cuinat)

1 punt si el sistema de cuinat dels plats
es variat i equilibrat

màxim 1 punt

Varietat de productes
(carns i peixos)

0,20 punts per producte de carn o peix
introduït en proposta de menú

màxim 4 punts

Afectació menú: que
les adaptacions
d’intolerancies i
al·lèrgies no varii el
menú

- Adaptacions sense modificació menú: màxim 3 punts
3 punts
- modificació de 1 plat setmana: 2 punts
- modificació de 2 plats setmana: 1 punt

Economia social

- 0,50 punts per producte i servei
provinent d’empresa inserció, centre
especial de treball o similar

Proximitat cuina central
al centres
d’ensenyament
(distància entre cuina
central i Vic)

4 punts per cuina central a menys de 25 màxim 4 punts
km
2 punts cuina central a menys de 50 km
1 punt cuina central a mes de 50 km
centres
0 punts més de 100 km

màxim 4 punts

Pla de Funcionament
del servei de
menjador
Organització del servei i
recursos humans
Organització

- Organització del servei.
- Funcions i distribució del personal.
- Distribució del horaris i activitats
- Gestió- control diari del servei.
- Adequació de les normes al
funcionament als centres.

màxim 5 punts

- Adequació activitats
- Idoneïtat objectius

Màxim 10 punts

Programació Educativa
anual del servei de
menjador
Programació educativa
anual de curs
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- Pertinença continguts
- Metodologia
- Aplicabilitat
- Avaluació
- Qualitat proposta
Material Didàctic

- Originalitat
- Suficiència
- Coherència programa
- Adequació nivells
- Diversitat
- Facilitat i disposició
- Avaluació i seguiment

Màxim 10 punts

Recursos Didàctics
(materials...)

- Quantitat
- Diversitat (lleure, esports, manualitats,
lúdics, etc)

Màxim 3 punts

- Integralitat pla de comunicació
- Periodicitat informació
- Canals comunicació
- Material comunicació família

Màxim 5 punts

Experiència com a
empresa especialitzada
en gestió de menjadors
escolars superior als 3
cursos escolars

1 punt per cada curs escolar acreditat

màxim 8 punts

Experiència com a
empresa especialitzada
en gestió d’activitats
educatives en el temps
de lleure

1 punt per cada any d’experiència
acreditat

màxim 8 punts

ISO 14000 Sistema de
gestió ambiental
ISO 22000 Sistema de
gestió de seguretat
alimentària
ISO 9001 Sistemes de
Gestió de la Qualitat.

0,5 punts per ISO

màxim 1’5
punts

Pla de Comunicació
Pla comunicació
famílies

Experiència empresa
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Preu
Per cada 0,02 € de baixa i que
El preu màxim del
servei de menjador està s’inverteixi en millores o inversions del
servei es puntuarà amb 0,1 punt,
fixat en 6,20 euros per
comensal fixe i dia de
servei, IVA inclòs.

màxim d’1 punt

Elaboració del menús
Metodologia de cuinat

- Cuina total: 1 punt per cada centre de
més que els proposats (Annex I)

màxim 6 punts

- Aplicatiu de control d’assistència diària
i gestió del servei informatitzat

Màxim 2 punts

Coordinadors de zona

- 2,5 punts per coordinador de més dels
obligatoris

màxim 2,5
punts

Personal d’atenció
directa a l’alumnat amb
dificultats psicomotrius
en l’espai de menjador

1 punt per cada vetllador de mes

màxim 2 punts

Ràtio Infantil: aportar
més monitoratge del
que s’estableix en el
plec de clàusules
tècniques

1/14: 0.25 punts
1/13: 0.50 punts
1/12: 0.75 punts
1/11: 1 punts
1/10: 1.50 punts

Màxim 1, 5
punts

Ràtio primària:
aportar més
monitoratge del que
s’estableix en el plec de
clàusules tècniques

1/19: 0.25 punts
1/18: 0.50 punts
1/17: 0.75 punts
1/16: 1 punts
1/15: 1.50 punts

Màxim 1, 50
punts

Organització servei
Innovacions
tecnològiques en la
gestió diària del servei
Pesonal

Ràtios
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Pla de Formació
Formació al personal
d’atenció a l’alumnat
amb responsabilitat
pedagògica a càrrec
d’una escola oficial
d’educació en el lleure
educatiu

4 punts

Màxim 4 punts

Formació Contínua

2 punts per la qualitat del pla de
formació i l’adequació dels continguts
amb l’àmbit del menjador escolar

Màxim 9 punts

1 punt si el pla presenta proposta de
detecció de necessitats formatives
1 punt si el pla presenta oferta de
formació continuada on-line
2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al
curs de monitor d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil al personal
monitor subrogat que no està en
possessió de la titulació a l’inici de la
concessió
2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al
curs de director d’activitats d’educació
en el lleure en aquells coordinadors de
centre subrogats que no estan en
possessió de la titulació a l’inici de la
concessió
Jornades i estudis

0,10 punts per la participació a
jornades de formació o estudis
relacionats amb el sector

Màxim 1 punt

109 PUNTS
TOTAL
2.- Els licitadors hauran d'acreditar degudament en les seves pliques totes aquestes
condicions, perquè puguin ser tingudes en compte. Amb posterioritat a l'obertura de pliques
es podran demanar aclariments o informacions ampliades als licitadors, però aquestes no
podran implicar una millora de les ofertes presentades inicialment, en cap cas.
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Clàusula 22. Termini d’adjudicació.
La tramitació de l’expedient es portarà a terme amb la màxima celeritat, a fi que l’acord
d’adjudicació es pugui adoptar amb temps suficient abans del dia d'inici del curs escolar
2013-2014.
Clàusula 23. Acord d’adjudicació.
L’òrgan de contractació, efectuarà el requeriment establert a l’article 151.2 del TRLCSP al
licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, el qual haurà d’aportar, en el termini
màxim de deu dies hàbils, a comptar del dia següent de la recepció del requeriment, els
documents acreditatius d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès adscriure a
l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva.
L’adjudicació haurà d’efectuar-se dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació establerta en el paràgraf anterior.
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte per no complir les condicions necessàries per
a això, s’efectuarà un nou requeriment al licitador o licitadors següents a aquell, per l’ordre
que hagin quedat classificades les seves ofertes.
En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació del contracte
es realitzarà dins el termini de tres mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes
rebudes; havent de notificar-se la mateixa als candidats i publicar-se en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el Perfil de Contractant.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del candidat proposat enfront de
l'Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte
d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva decisió De tota manera, també
podrà declarar deserta la licitació en algun dels casos següents:
a)
b)
c)
d)

si no s’ha presentat cap licitador;
si cap licitador no compleix les condicions del plec;
si del contingut de les propostes presentades es dedueix que manquen garanties
suficients per a la bona gestió dels serveis,
si el/s licitador/s que s’han presentat concórren en baixes desproporcionades.

2.- En cas de declarar-se deserta la licitació per un dels lots o per tots tres es procedirà a
l’obertura d’un procediment negociat a l’empara de l’article 170 del TRLCSP.
Clàusula 24. Perfeccionament del contracte.
1.- El contracte s'entendrà perfeccionat per l’acord d’adjudicació; des d'aleshores
l'adjudicatari i la Corporació quedaran vinculats a tots els efectes jurídics, econòmics i
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administratius que se'n derivin i, en especial, en relació amb la formalització i el compliment
del contracte.
2.- En virtut de tal perfeccionament l'adjudicatari, a banda de tots els drets i les obligacions
de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del
contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en
particular, els següents:
a) Subscriure per tota la vigència del contracte, i presentar al Consell, una assegurança del
risc derivat del servei educatiu de menjador, que inclogui el servei de menjador, la vigilància
i les activitats educatives interlectives, per un capital assegurat mínim de 600.000 euros i
amb 150.000 euros per víctima, que cobreixi la responsabilitat civil per danys i perjudicis
soferts pels usuaris del servei, per qualsevol causa, de la qual en donarà una còpia al Servei
d'Educació del Consell l’1 de setembre de cada curs escolar.
b) Sol·licitar i obtenir les autoritzacions administratives de tota mena que siguin necessàries
per a l'entrada en servei de l'activitat.
c)
Comunicar a l'Administració la seva residència o domicili habitual, en cas que no
consti a la proposició, i també la del seu representant, fent constar expressament el/s
respectius telèfon/s, a tots els efectes derivats del compliment del contracte. Així com la
venda de participacions o accions de la persona jurídica que resulti adjudicatària si supera el
30% del capital social.
d) L’adjudicatari s’obliga a presentar trimsetralment al Consell Comarcal d’Osona la còpia
dels TC-2 del personal que desenvolupa la prestació, o document equivalent. Així mateix
resta obligat a comunicar qualsevol canvi relacionat amb el personal afecte a la concessió.
Clàusula 25. Garantia definitiva.
1.- La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, tenint en compte el nombre
de comensals que es preveuen en l’annex I i l’estimació del volum de facturació
corresponent a un curs escolar.

2.- La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article
96 del TRLCSP.
3.- La garantia definitiva es revisarà anualment, per tal d'adaptar-la a les variacions
pressupostàries que experimenti el contracte.
4.- Si com a conseqüència d’una revisió de preus, de l'ampliació de les prestacions, de la
imposició de sancions econòmiques o d’una altra causa es produeix una disminució absoluta
o relativa de la garantia constituïda, el concessionari està obligat a reposar-la en el termini
màxim de quinze dies, comptadors a partir del següent al de la data en què se li notifiqui el
requeriment.
5.- La garantia definitiva es tornarà al contractista o serà cancel·lada, segons escaigui, un
cop s'hagi extingit la relació concessional, si és necessari amb deducció de les sancions o
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responsabilitats, i sempre que no s'hagi acordat legalment la seva pèrdua íntegra en benefici
de la Corporació.
Clàusula 26. Formalització del contracte.
1.- El contracte es fomalitzarà en els termes que estableix l’article 156 del TRLCSP, en
document administratiu, encara que si l’adjudicatari ho sol·licita es podrà formalitzar en
escriptura pública. Les despeses que es puguin derivar de la formalització correran
íntegrament a càrrec de l'adjudicatari.
2.- El contracte contindrà els documents següents, que passaran a formar-ne part, a tots els
efectes:
a)
b)
c)
d)

Una referència a l’acte de licitació i còpies d’aquest plec de clàusules, i del de
prescripcions tècniques i econòmiques, signades per les dues parts.
Una certificació literal de l’acord d’adjudicació, lliurada pel secretari del Consell.
Una còpia certificada de la carta de pagament o del document que acrediti que s’ha
constituït la garantia definitiva.
Una clàusula d'atorgament en la qual es declari que ambdues parts queden
obligades a complir el contracte de conformitat amb aquest plec i amb el plec de
prescripcions tècniques i econòmiques, amb els acords que se'n dedueixin, com
poden ser els relatius a instal·lacions fixes, material mòbil i personal, i també amb
l’oferta de l'adjudicatari en la mesura que hagi estat acceptada pel Consell; pel que fa
a la plantilla, es precisarà el nombre de persones fixes de cada categoria funcional
adscrites a la concessió, amb expressió de la seva dedicació.
CAPÍTOL III.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

Clàusula 27. Disposicions generals.
1.- S’entén que l’oferta presentada inclou tot el necessari per dur a terme els serveis de què
es tracta, la bona prestació del qual serà responsabilitat exclusiva del concessionari. El
concessionari també serà l'únic responsable, davant del Consell i de tercers, pel que fa als
danys i perjudicis que es puguin produir durant la seva prestació.
2.- Qualsevol modificació que es pretengui efectuar respecte de les condicions contractuals
com a conseqüència de circumstàncies imprevistes requerirà l’aprovació prèvia i escrita del
Consell.
Clàusula 28. Abandonament del servei.
1.- L'adjudicatari no pot abandonar el servei per cap concepte. S’entén per abandonament
del servei la suspensió, paralització o interrupció de les prestacions per part del
concessionari durant un o més dies, sense causa que ho justifiqui a criteri de la Corporació.
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2.- En tots els supòsits a què es refereix aquesta clàusula el Consell requerirà l'adjudicatari
perquè recomenci el servei. Si el concessionari no compleix el requeriment en el termini de
dos dies hàbils, el gerent del Consell resoldrà el que consideri més oportú, d’acord amb el
que disposa el règim sancionador d’aquest plec.
Clàusula 29. Subcontractacions.
1.- El contractista, amb el consentiment previ del Consell, pot subcontractar prestacions
accessòries que no excedeixin del 50 per cent de l’adjudicació, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent, i sempre que es compleixin tots els requisits exigibles i que sigui per tal de
millorar la prestació del servei contractat, o bé per tal de garantir la continuïtat del servei
davant circumstàncies imprevistes i adverses. No obstant això, l'únic responsable davant del
Consell seguirà essent el concessionari.
En cap cas seran considerades prestacions accessòries susceptibles de subcontractació el
servei de menjar que es presta des de la/es cuina/es central/s ni tampoc el monitoratge.
2.- La designació de l’empresa subcontractista s’ha de notificar al Consell abans que
comenci a prestar els seus serveis; el Consell pot rebutjar motivadament la designació en
cas que aquesta empresa manqui de solvència tècnica o d'experiència en el sector.
3.- No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en casos d'urgència extrema, quan estigui
en perill la continuïtat del servei, la subcontractació es podrà efectuar sense la notificació
prèvia al Consell, sota la responsabilitat exclusiva del contractista, sense perjudici de
l’obligació d’aquest d'assabentar aquell de la incidència tan aviat com sigui possible.
Clàusula 30. Propietat del concessionari.
1.- Tot el material necessari per realitzar el servei objecte d’aquesta concessió serà aportat
pel concessionari, de la seva propietat. No hi ha, en conseqüència, despeses de primer
establiment. El Consell Comarcal per millorar el servei i previ acord econòmic podrà imposar
al concessionari l’adquisició de material que quedarà afecte a la concessió.
2.- El material serà preferentment nou, o bé adquirit recentment pel mateix adjudicatari,
sempre que es trobi en perfectes condicions i així ho certifiqui un tècnic competent.
3.- No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i si no s'especifica el contrari, les ofertes
per prendre part en la licitació es faran sobre la hipòtesi d'aportació de material nou.
4.- El contemplat en els paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici de cessió de material
propietat del Consell Comarcal o dels centres educatius, essent aplicable en aquest cas el
que disposa la clàusula 51 de reversió gratuïta del material.
Clàusula 31. Condicions del material.
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1.- Per poder treballar en el marc de la concessió, qualsevol instal·lació o material ha de
complir els requisits següents:
a)

b)
c)

Haver estat acceptat pels serveis tècnics comarcals: l'acceptació prèvia del material
tindrà com a finalitat eliminar entre els equips disponibles i proposats per les
empreses oferents els elements que no s'ajustin a les necessitats del servei; per això
els licitadors han d'adjuntar a les seves ofertes la documentació de detall suficient del
material proposat.
Complir les normes generals específiques sobre ús, nivells de soroll i contaminació,
salubritat, dispositius de seguretat i senyalització necessària perquè puguin ser
acceptats; el nivell de contaminació serà sempre el més baix possible.
Estar sempre en perfecte estat de neteja i conservació.

2.- A fi de complir el que disposa el paràgraf anterior els licitadors annexaran a les seves
ofertes una documentació detallada dels mitjans proposats i una memòria descriptiva i
justificada d’aquests.
3.- Tots els mitjans previstos a l’oferta adjudicatària s'hauran de posar en servei a l'inici de la
concessió, si l’acord d’adjudicació no disposa una altra cosa.
Clàusula 32. Gestió del material.
1.- Quan el material estigui en situació de reparació o de revisions, el concessionari utilitzarà
material de reserva propi que sigui similar al substituït, de forma que no es produeixin
interrupcions en els serveis programats, i sempre després de notificar-ho al Consell.
2.- La gestió del material, tant econòmica com tècnica, serà de total responsabilitat del
concessionari, el qual, particularment, estarà obligat a establir un pla de manteniment que
garanteixi que el material estigui sempre en condicions de funcionament i que compleixi les
normes establertes en els plecs de clàusules; aquest pla s'haurà de concretar a l’oferta.
Clàusula 33. Subjecció a la legislació social, fiscal, de protecció de la indústria i de
prevenció de riscos laborals.
1.- El concessionari se subjectarà en tot moment a la legislació social vigent en cada
moment i, en especial, a la reglamentació aplicable als treballs de la classe i circumstàncies
del servei concedit, inclosa la de previsió, accidents de treball i Seguretat Social. Amb
aquesta finalitat confeccionarà les relacions nominals TC-2 amb el personal adscrit
exclusivament a la concessió, i no podrà incloure en elles personal que pugui tenir contractat
en activitats diferents de les que són objecte de la concessió.
2.- El concessionari ha de complir les seves obligacions corresponents al personal adscrit a
l’empresa, de la manera prevista a les disposicions legals vigents i ha d'abonar a tot el
personal empleat en la prestació del servei els havers i els salaris fixats al conveni col·lectiu
corresponent. Es destaca en especial l’obligació legal de l'adjudicatari de subrogar-se en els
drets i obligacions laborals de l'anterior empresari pel que fa al personal esmentat a l'annex
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II del plec de prescripcions tècniques i econòmiques, conforme amb el que disposa l’article
44 del Text refós de la "Ley del Estatuto de los Trabajadores", aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març i el conveni col.lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya.
A l’annex II hi consten els treballadors que ha de subrogar-se a l’empresa adjudicatària.
A efectes d’acreditar el compliment de les seves obligacions laborals, el concessionari
presentarà al Consell Comarcal trimestralment còpia de les relacions nominals dels TC
corresponents als períodes vençuts.
3.- Igualment el concessionari complirà la legislació vigent sobre protecció de la indústria i
tota la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Clàusula 34. Règim de contractacions laborals.
1.- Durant la vigència del contracte l’empresa concessionària del servei no podrà
incrementar el nombre de monitors ni personal sotmesos a subrogació sense l’autorització
expressa i escrita del Consell. A aquest objecte l’empresa adjudicatària facilitarà al Consell,
en iniciar-se el curs escolar, una relació amb el personal que es proposa adscriure al servei
amb les dades següents: nom i cognoms, document nacional d’identitat, número d'afiliació a
la Seguretat Social, antiguitat, categoria i titulació corresponent. Les altes i baixes posteriors
en relació amb aquesta llista també seran objecte de proposta.
2.- En cas que existeixin causes que justifiquin la variació de la plantilla de personal
l'adjudicatari arribarà a un acord amb el Consell, el qual formarà part complementària del
contracte.
3.- En cas que es produeixin vacants en la plantilla de personal adscrit al servei, l’empresa
adjudicatària podrà cobrir-les lliurement en la forma contractual que cregui millor, amb
l’obligació de donar-ne compte al Consell, per al seu coneixement, amb excepció d'aquells
casos en què es contracti personal que substitueixi treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, en virtut de norma o pacte individual o col·lectiu.
4.- Tot el personal contractat per prestar el servei objecte d’aquest concurs dependrà
laboralment del contractista, sense que, per cap motiu, aquest personal pugui passar a
dependre del Consell. En qualsevol cas de dubte la relació laboral s’entén establerta entre el
contractista i el personal del servei, a tots els efectes i amb plena indemnitat per a
l'Administració.
Clàusula 35. Gestió del personal.
1.- El concessionari organitzarà, sota la seva responsabilitat, els sistemes de gestió de
personal i d'organització del treball, de forma que en resulti la major eficàcia possible en la
prestació del servei. En particular preveurà la suplència del personal durant els períodes de
baixa laboral i vacances amb altre de reserva de la mateixa categoria.
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2.- Sense perjudici del que s’ha previst en el paràgraf anterior, quan el concessionari projecti
la modificació de condicions substancials de la seva organització o dels seus sistemes de
gestió, o quan es proposi d'estipular amb els seus treballadors convenis, pactes o contractes
que fixin condicions retributives o de treball que difereixin de les considerades normals o
habituals en el sector, ho haurà de comunicar al Consell, almenys amb dues setmanes
d'anticipació a la data prevista per a la seva signatura.
3.- També quedarà subjecta a comunicació prèvia en la forma prevista al paràgraf anterior la
modificació de condicions que superin els límits de negociació que fixin les organitzacions
empresarials i les centrals sindicals més representatives, i/o el govern en acords-marc
convinguts a nivell estatal o de Catalunya.
Clàusula 36. Informació al Consell.
1.- L'adjudicatari està obligat a presentar al Consell, anualment i sempre que aquest ho
sol·liciti, l'actualització de la plantilla de personal.
2.- El Consell està facultat per exigir a l'adjudicatari, en tot moment, la justificació que ha
complert totes les seves obligacions de caràcter fiscal, laboral i de la Seguretat Social pel
que fa als seus treballadors. Si no les ha complert li podrà retenir l'import equivalent a les
quotes impagades, amb càrrec a la fiança definitiva.
Així mateix, de conformitat amb la clàusula 33, el concessionari presentarà al Consell
Comarcal trimestralment còpia de les relacions nominals dels TC corresponents als períodes
vençuts.
Clàusula 37. Tracte amb els usuaris.
1.- El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb els usuaris.
2.- El concessionari serà responsable del capteniment dels seus operaris i posarà remei de
forma immediata a qualsevol mal comportament d’aquests.
3.- El Consell comunicarà les queixes rebudes al concessionari perquè prengui de forma
immediata les mesures oportunes.
Clàusula 38. Direcció i inspecció.
La direcció dels serveis compresos en el contracte correspondrà designar-la a l'adjudicatari.
La inspecció tècnica pertocarà al Consell, que l'exercirà mitjançant facultatius o personal
competent nomenats amb atribucions suficients per dictar les disposicions convenients
perquè el servei es presti de la millor manera possible, encara que no figurin assenyalades
taxativament en els plecs de clàusules. L'adjudicatari complirà o farà complir aquestes
disposicions sempre que li siguin ordenades per escrit i no s'oposin a la recta interpretació
d’aquest plec. En cas de dubte o discrepància, i sense perjudici de la seva obligació
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d'executar-les provisionalment, el concessionari sotmetrà la diferència al criteri de l’òrgan
comarcal competent en matèria de contractació, el qual resoldrà el que sigui més adequat a
l'interès general.
Clàusula 39. Sistema de control.
1.- El Consell exercirà un control estricte, de caràcter objectiu, sobre el compliment pel
concessionari de les obligacions contretes en relació amb la prestació dels serveis puntual i
eficient. En cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable per al concessionari el seu
cost es podrà repercutir sobre aquest.
2.- El control consistirà en dues modalitats o tipus d'inspecció:
a)

b)

Control quantitatiu: Consistirà bàsicament en el contrast i verificació, per a cada
unitat funcional objecte de control, dels mitjans personals i materials diàriament
assignats a la prestació, i també del compliment de l'horari i de les altres condicions
establertes. Anirà directament encaminat a inspeccionar aquelles prestacions que,
per les raons indicatives que sigui (observació directa, queixa en contra, etc.) al
Consell li interessi de vigilar especialment. Poden produirse fins a dos controls
quantitatius diaris.
Control qualitatiu: El control de qualitat del servei abastarà la suficiència o
insuficiència de les prestacions, i es realitzarà mitjançant observacions aleatòries que
busquin obtenir resultats extrapolables al conjunt del servei; a aquest efecte
s'establirà un escalat o graduat de la bondat de la prestació, segons el criteri
següent:
a.
b.
c.
d.

Servei correctament prestat.
Servei efectuat, però de forma insuficient.
Servei realitzat de forma molt insuficient.
Servei no efectuat. En aquest cas s'entraria en la situació de control
quantitatiu, ja expressat.

Clàusula 40. Valoració dels resultats del control.
La valoració desfavorable dels resultats del control efectuat podrà tipificar-se com a
penalització per incompliment contractual segons el que determinen les clàusules 52 i
següents del present Plec de Condicions.
Clàusula 41. Dades de caràcter personal
El Consell Comarcal d’Osona facilitarà a l’empresa adjudicatària cada curs escolar, el nom i
cognoms dels alumnes amb dret a servei de menjador de caràcter obligatori d’acord amb les
dades que lliura el centre docent, així com aquells alumnes beneficiaris d’ajut individual de
menjador per raons socioeconòmiques i/o geogràfiques. El centre docent facilitarà a
l’empresa adjudicatària també les dades d’aquells alumnes que no són beneficiaris de cap
tipus d’ajut i que són usuaris d’aquest servei.
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Per tot això, l’empresa adjudicatària i tot el seu personal que per raó del seu càrrec tingui
coneixement d’aquestes dades personals ha de donar compliment al que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de mesures
de seguretat per a la protecció de dades de caràcter personal. També té l’obligació de no
utilitzar aquestes dades de caràcter personal per cap altra finalitat que l’estrictament prevista
en aquest plec i no les comunicarà ni cedirà a cap entitat, persona o empresa diferent, sense
l’autorització expressa del pare/mare o tutor de l’alumne usuari del servei de menjador. No
obstant això, aquestes dades podran ser cedides a altres administracions públiques si així
ho reclamen i tenen relació directa amb les finalitats o l’objecte del servei.
CAPÍTOL IV.- POSICIÓ JURÍDICA DE L'ADJUDICATARI I DEL CONSELL.
Clàusula 42. Disposicions generals.
1.- La concessió s'atorga excepte dret de propietat i sense perjudici del de tercers.
2.- La concessió s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, el qual haurà d'assumir el resultat
econòmic de la gestió i l'explotació del servei, per la qual cosa no tindrà dret a indemnització
a causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats en els mitjans o materials del servei.
Aquest postulat es conjuminarà amb el principi del manteniment de l'equilibri econòmic de la
concessió, de manera que prevalgui l'òptim de justícia material entre l'interès general i
l'interès del concessionari. De tota manera, el concessionari no podrà reclamar cap
indemnització com a reemborsament de la inversió realitzada ni per causa de diferències en
més o en menys d'algun dels paràmetres inicialment considerats per formular la seva oferta
que produeixi majors despeses o menors ingressos que els previstos inicialment, ni per
defecte respecte de la quantitat d'usuaris prevista inicialment.
3.- El Consell només adquireix els compromisos expressament consignats en aquest plec de
clàusules; els que resultin dels aspectes de la proposició acceptada que hagin estat recollits
expressament en el contracte de la concessió i els altres derivats de l'ordenament jurídic
d'aplicació.
4.- El concessionari, durant el termini de vigència de la concessió, desenvolupa l'activitat en
què consisteix el servei públic, en transferir-se-li una esfera d'actuació originàriament
administrativa. Malgrat tot el seu aparell de drets i de participació en l'exercici de potestats
públiques, però, el concessionari mai no es podrà atribuir facultats decisòries originàries en
la manera de prestar el servei públic.
Clàusula 43. Drets i potestats de l'administració.
1.- El Consell, com a administració contractant, a més dels que es deriven del present plec i
dels que estableix la legislació vigent en matèria de contractació, ostenta els drets i potestats
següents:

31

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32
a/e: informa@ccosona.cat
web: www.ccosona.cat

a)

b)
c)
d)

Intervenir i fiscalitzar en tot moment la prestació del servei mitjançant el personal que
designi a l'efecte, el qual podrà inspeccionar aquest servei, fer les consultes
pertinents a usuaris i d’altres persones afectades i dictar ordres per mantenir, millorar
o restablir la prestació deguda.
Comprovar el compliment del present contracte, nomenant un representant que,
sense avís previ i identificant-se oportunament, inspeccioni la prestació del servei.
Interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense
perjudici de l'obligada audiència de l'adjudicatari.
Ordenar en qualsevol moment la modificació de les condicions de prestació del
servei o fins i tot la seva supressió, per motius d'interès públic.

2.- En definitiva el Consell gaudeix de tots els drets i prerrogatives que li atorga la legislació
vigent, atès que el servei concedit segueix ostentant en tot moment la qualificació de servei
públic de competència de l'administració.
Clàusula 44. Obligacions del concessionari.
Constitueixen obligacions del concessionari:
a) Prestar els serveis amb previsió, correcció i regularitat, ininterrompudament i en
condicions de seguretat i salubritat, sense molèsties per als usuaris ni per a la població,
segons les normes generals establertes per al seu règim i d’acord amb les instruccions
concretes que dictin els serveis tècnics comarcals, si s'escau d’acord amb els programes de
prestacions mínimes en dies, hores o mesos determinats que pugui aprovar el Consell,
encara que circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionin una subversió en
l'economia de l’empresa.
b) Admetre al servei tota persona que compleixi els requisits reglamentaris i del plec de
prescripcions tècniques per beneficiar-se'n, mentre ho permetin les possibilitats materials,
sense establir cap discriminació de preus o de condicions en la seva utilització.
c) Exercir directament la gestió i l'explotació de la concessió, i no alienar-la, gravar-la, cedirla, subrogar-la o traspassar-la a terceres persones o realitzar qualssevol actes de disposició
sobre els béns comarcals afectes a la concessió sense l'autorització prèvia, expressa i
formal, d’aquest Consell; en aquest cas la Corporació tindrà dret a exigir d'aquestes terceres
persones les garanties que jutgi convenients.
d) Abonar puntualment al Consell Comarcal el cànon fixat en la clàusula 8 d’aquest plec, i
sempre abans d’iniciar el curs escolar següent.
e) Assumir tota la responsabilitat civil i administrativa, tant davant del Consell com davant de
tercers, pels danys i perjudicis causats per ell mateix, pels seus treballadors o pels mitjans
adscrits al servei a béns o a persones, independentment de la naturalesa d'aquestes, en la
gestió normal o anormal del servei, en els termes que estableixen els articles 129 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, "de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" (LRJ-PAC) sense perjudici de les
sancions contractuals que li puguin ser imposades.
f) Subscriure, a l'efecte indicat a l'apartat anterior, les pòlisses d'assegurança a què fa
referència la clàusula 24, paràgraf 2.
g) Assumir tota la responsabilitat penal que pugui derivar-se de l’execució de la gestió dels
serveis, amb els mateixos abast i reserves formulats a l'apartat e).
h) Assumir tota la responsabilitat social que en matèria laboral es pugui derivar de la
contractació del personal destinat a prestar als serveis, amb els mateixos abast i reserves
formulats a l'apartat e).
i) Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que pugui produir el funcionament dels
serveis, llevat que aquests s'hagin originat per actes realitzats en compliment d’una ordre
forçosa dictada per la Corporació i sense perjudici dels altres drets que l'assisteixen.
L'abonament de la indemnització i la reparació dels danys i perjudicis seran immediats.
j) Conservar tots els béns afectats a la concessió en perfecte estat de manteniment, neteja i
higiene, realitzant a càrrec seu durant el període d'explotació de la concessió tota reparació
o substitució del material mòbil que sigui necessària a aquest fi, sigui el que sigui el seu
abast o causa, si bé per dur-la a terme caldrà en tot cas l'autorització prèvia del Consell i que
els serveis tècnics comarcals assenyalin les instruccions pertinents.
k) Realitzar els treballs extraordinaris que se li encarreguin.
l) Pagar puntualment totes les despeses que origini la posada en marxa i el funcionament
dels serveis; en concret va a càrrec d’aquest el pagament de la facturació pel
subministrament d'aliments, reparacions i manteniment dels mitjans, dels costos laborals del
personal, de les despeses generals i financeres i també el pagament de les pòlisses
d'assegurances. La relació anterior té caràcter enunciatiu, no limitatiu.
m) Pagar puntualment tots els impostos, exaccions, taxes, tributs i drets de tota mena que
gravin la propietat, l'activitat o els mitjans materials amb els quals es du a terme el servei, i
acreditar-ho davant l'administració comarcal mitjançant la presentació dels rebuts que ho
justifiquin, si així se li demana.
n) No aplicar als alumnes que tenen dret a menjador gratuït cap tipus de preu, tarifa o tribut
per cap dels serveis que pugui prestar, ni als altres usuaris uns preus diferents dels que
autoritzi l'Administració.
o) Presentar anualment a 1 de setembre al Consell una còpia de les pòlisses d'assegurança
actualitzades i, sempre que aquest li ho sol·liciti, presentar tota la documentació de
l’empresa relativa a la prestació del servei concedit per tal de procedir a la comprovació de
la total legalitat d’aquesta en l'ordre fiscal, laboral, administratiu, etc.; en cas que
l'adjudicatària sigui una societat, caldrà que aquesta presenti un testimoni notarial de
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qualsevol dels seus acords que modifiquin els seus fins socials, quant al que puguin afectar,
directa o indirectament, el compliment del servei objecte del contracte, en el termini dels
quinze dies posteriors a la seva adopció.
p) Posar a disposició del Consell tot el material i els mitjans adscrits als serveis en cas de
vaga o tancament patronal, i fer-se càrrec del personal que aquell li assigni per prestar el
servei, si s'escau; en tot cas, l'adjudicatari està obligat a posar en coneixement de la
gerència el començament de les situacions al·ludides amb una antelació mínima de
quaranta-vuit hores.
q) Permetre i facilitar les inspeccions dels treballs, material i mitjans del servei que disposi el
Consell a través de la gerència, els seus delegats i els serveis tècnics, i sotmetre's als
controls que aquests puguin ordenar, i també acatar les ordres que dictin en conseqüència.
r) Tenir a disposició del Consell els resultats del seu autocontrol relatiu a la prestació del
servei.
s) Vetllar perquè el personal dels serveis es comporti amb tota correcció amb els usuaris,
autoritats comarcals i els seus agents, i mostri el distintiu o document que acrediti la seva
identitat quan sigui requerit a aquest fi.
t) Tenir a disposició dels usuaris uns fulls de reclamacions i denúncies visat per
l'administració, enregistrar-hi totes les presentades i lliurar al Consell una còpia dels
assentaments practicats en ell com a màxim l'endemà del dia en què s'hagi produït la
queixa.
u) Acceptar en cas de força major o en qualsevol situació d'emergència o desgràcia pública
la direcció del Consell per realitzar tasques diferents de les contractades o altres labors en
les quals el personal, el material, les instal·lacions o qualsevol element afecte al servei sigui
necessari per ajudar a restablir la normalitat, mentre duri la situació d'excepcionalitat.
v) Designar el seu representant i comunicar les seves dades personals al Consell, així com
comunicar a l'Administració qualsevol variació de les dades esmentades a l’apartat 2, de la
clàusula 24, i també les absències del seu representant de més d’un dia lectiu de durada,
indicant en aquest cas la persona que designa com a responsable en substitució seva.
w) Impedir que el personal, el material o les instal·lacions adscrits a la concessió realitzin o
serveixin per realitzar cap tipus de servei aliè a aquest, excepte que ho autoritzi el Consell,
quan a criteri d’aquest circumstàncies especials ho aconsellin.
x) Acceptar les modificacions del servei que pugui ordenar el Consell, en les circumstàncies
previstes en les disposicions vigents, sense dret a cap reclamació quan les alteracions
acordades no tinguin transcendència econòmica per a l'equilibri financer de la concessió.
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y) Totes les altres obligacions de fer, no fer o suportar no recollides expressament en
aquesta clàusula però que estableixen aquest plec o les disposicions de caràcter general
que resultin d'aplicació.
Clàusula 45. Drets del concessionari:
1.- Constitueixen drets del concessionari:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

Obtenir l'ús dels béns de domini públic que siguin necessaris per al funcionament del
servei, amb l'autorització comarcal prèvia.
Obtenir l'assistència i la protecció del Consell en tots els impediments que puguin
obstaculitzar la prestació del servei.
Obtenir la compensació econòmica que mantingui l'equilibri financer de la concessió,
en els casos en què concorri qualsevol de les circumstàncies a què es refereixen els
paràgrafs b) i c) de l’article 249 del ROASEL, tenint en compte el preu màxim del
servei de menjador que fixa el Departament d’Ensenyament mitjançant resolució de
la Conselleria.
Percebre del Consell una indemnització justa per danys i perjudicis, en cas
d'assumpció temporal del servei o supressió d’aquest per motius d'interès públic.
Percebre l'import del cost dels serveis extraordinaris encarregats per la Corporació
d’acord amb els preus unitaris vigents en cada moment.
Proposar al Consell totes les modificacions que consideri convenients com a millores
en la prestació del servei.
Posar a disposició de l’empresa concessionària de gaudir de la facultat d’aplicar el
procediment de constrenyiment per a la percepció del preu del servei de menjador
prestat i no cobrat, sempre que no sigui superior als dos mesos, a l’empara de
l’article 250.3 del ROASEL.
Tots els altres drets no recollits expressament en aquesta clàusula però que
s'estableixen en aquest plec o en les disposicions de caràcter general que resultin
d'aplicació.

2.- Les indemnitzacions previstes a les lletres c), d) i e) del paràgraf anterior s'acreditaran
només quan d’aquests casos estiguin absents la culpabilitat del concessionari, el risc
inherent a l'activitat empresarial i la mala gestió del servei; per tant, per poder obtenir
aquelles compensacions el contractista haurà de provar a plena satisfacció del Consell que
es donen les causes que justifiquen el reconeixement del seu dret.
Clàusula 46. Assumpció temporal.
1.- Per tal de garantir la continuïtat de la prestació del servei el Consell podrà assumir-ne
temporalment l’execució directa en els casos que el concessionari no el presti o no el pugui
prestar, per circumstàncies imputables o no a aquest.
2.- En aquest cas caldrà tramitar un expedient, amb audiència al concessionari, en el qual
constaran les degudes justificacions documentals de les interrupcions quant a temps,
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característiques i, si s'escau, requeriments que s'hagin verificat. Igualment s'adjuntaran a
l’expedient els dictàmens emesos pels serveis tècnics comarcals.
Clàusula 47. Intervenció de la concessió.
1.- Si l’empresa incorre en infracció de caràcter molt greu que posi en perill la bona prestació
del servei, inclosa la desobediència a ordres de modificació, el Consell podrà declarar la
intervenció de la concessió, a fi d'assegurar provisionalment aquella prestació.
2.- L’òrgan comarcal competent advertirà el concessionari que disposa d'un termini
prudencial per corregir i esmenar les deficiències que poden aconsellar la intervenció. En
cas d'incompliment en el termini assenyalat, el Consell acordarà la intervenció.
3.- En virtut de la intervenció el Consell s'encarregarà directament del funcionament del
servei, utilitzant el personal, el material i els mitjans adscrits a la concessió.
4.- La durada de la intervenció no pot ser superior a un any ni a la tercera part del temps que
falti perquè finalitzi el termini de la concessió. La durada concreta la determinarà l’òrgan que
l'acordi.
Clàusula 48. Rescat de la concessió.
1.- El Consell es reserva el dret de rescatar la concessió abans del seu venciment si ho
justifiquen circumstàncies d'interès públic.
2.- Llevat que el rescat sigui motivat per dol, culpa o negligència greus del concessionari,
procedirà el rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis, d’acord amb les
normes vigents en aquell moment.
3.- En aquest supòsit el concessionari es compromet a abandonar i deixar lliures i a la
disposició del Consell els mitjans i els materials del servei que siguin propietat d’aquest ens
en el termini de tres mesos, comptadors a partir de la data de notificació de l’acord de
rescat. En cas d'incompliment d’aquesta obligació perdrà automàticament el dret al
rescabalament o indemnització previst a l'apartat anterior i es procedirà al seu llançament.
4.- Les bases amb subjecció a les quals s'haurà de fixar i liquidar la indemnització al
concessionari s'ajustaran al que disposen l’article 41 de la LEF i les disposicions
concordants.
Clàusula 49. Extinció de la concessió.
1.- La concessió s'extingeix per alguna de les causes següents:
a)
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b)

Per la impossibilitat sobrevinguda en la prestació del servei, com a conseqüència
d'acords adoptats per l'Administració amb posterioritat al contracte, o bé per una
causa no imputable a les parts; s'inclou expressament entre aquestes possibles
causes la revocació de la delegació atorgada pel Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya en favor del Consell.
c)
Pel mutu dissens.
d)
Per règim de sancions establert en aquest plec.
e)
Per fallida declarada, suspensió de pagaments o extinció del concessionari o per
mort o declaració d'incapacitat o incompatibilitat de l'adjudicatari individual.
f)
Per supressió del servei per raons d'interès públic.
g)
Per rescat de la concessió.
h)
Per qualsevol altra causa prevista a la legislació, especialment per alguna de les
altres a què fa esment l’article 286 del TRLCSP.
2.- Quan el contracte es resolgui per una causa atribuïble a l'adjudicatari serà incautada la
seva garantia. El contractista, a més, haurà d'indemnitzar l'Administració pels danys i
perjudicis ocasionats.
3.- La resolució del contracte l'acordarà l’òrgan comarcal competent, d'ofici o a instància de
l'adjudicatari, i es regularà pel que disposa el TRLCSP. Això no obstant, quan la resolució
sigui per causa de revocació prevista a l'apartat c) anterior, el contractista no tindrà dret a
cap tipus d'indemnització, llevat de la liquidació del servei prestat fins llavors que estigui
pendent de reconeixement i/o pagament.
Clàusula 50. Règim de transició.
1.- Amb un any d'anticipació respecte de la data d'acabament de la concessió el Consell
designarà un interventor tècnic, que actuarà en funcions d'inspector dels mitjans i materials
afectats al servei que hagin de revertir al Consell quan aquesta finalitzi. L'interventor
dictaminarà sobre l'estat de conservació i manteniment d’aquests, i proposarà totes les
reposicions i reparacions que siguin necessàries perquè sigui possible la reversió en la
forma prevista a la clàusula següent. L’empresa concessionària estarà obligada a dur-les a
terme abans d'aquella data d'acabament.
2.- L'interventor realitzarà també la relació de tots els béns, mitjans i materials afectats al
servei que hagin de revertir al Consell, la qual es notificarà al concessionari perquè en el
termini de quinze dies pugui formular les seves al·legacions. El gerent del Consell aprovarà,
si escau, la relació definitiva dels elements del servei que hagin de ser objecte de reversió.
Clàusula 51. Reversió.
1.- Ateses les característiques de la inversió i la durada de la concessió, quan s'arribi al
termini final d’aquesta, el servei revertirà gratuïtament, en ple domini i possessió, al
patrimoni d’aquest Consell, sense necessitat d'indemnització al concessionari per cap
concepte, a excepció d’aquells bens adquirits pel concessionari i aprovats pel Consell
37

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32
a/e: informa@ccosona.cat
web: www.ccosona.cat

Comarcal que hagin de revertir en la concessió amb el preu que s’estipuli. La reversió es
durà a terme de manera ordenada i materialment justa.
2.- La reversió inclourà tots els béns, mitjans i materials de propietat comarcal afectats al
servei; així com aquells que el concessionari hagi presentat com a millores/dotació de
material en les pliques de licitació, i que el Consell Comarcal hagi imposat adquirir al
concessionari per millorar el servei. En tot cas, s’hauran de lliurar al Consell Comarcal en
bon estat de conservació i lliures de càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i
precaristes, al corrent d'impostos i contribucions de tota mena i sense necessitat
d'indemnització al concessionari per cap concepte.
3.- En el cas que durant el transcurs de la concessió l'adjudicatari hi aporti béns immobles, la
reversió d’aquests es pactarà de mutu acord, atenent l'import de la inversió i la seva
amortització; de tota manera, aquesta reversió es garantirà per mitjà d'anotació registral dels
béns que estiguin afectats a la concessió.
4.- El dia següent al que posi fi al termini establert per a la concessió, el concessionari
posarà a disposició del Consell els mitjans i els materials del servei que siguin propietat
d’aquest, als efectes previstos en aquesta clàusula, i des d'aquell moment cessarà en el seu
aprofitament.
5.- El concessionari, pel sol fet de prendre part en la licitació, reconeix la potestat de
l'Administració per acordar i executar per ella mateixa el llançament per via administrativa, si
es nega a abandonar voluntàriament els mitjans i els materials afectats a la concessió, quan
sigui requerit a aquest efecte. El procediment de llançament tindrà un caràcter estrictament
administratiu i sumari, i la competència del Consell per executar-lo exclourà la intervenció de
qualsevol altre organisme distint dels previstos a les seccions 4 i 5 del capítol V del
Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
CAPÍTOL V.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS
Clàusula 52. Disposicions generals.
1.- El règim de penalitzacions per incompliments contractuals es regula pel que disposen les
normes legals aplicables i les específiques d’aquesta concessió. En aquest sentit, es
considera penalització per incompliment contractual tot incompliment pel concessionari de
les obligacions de fer, no fer o suportar que li assenyala aquest plec o el plec de
prescripcions tècniques i econòmiques, o bé de la normativa aplicable al servei educatiu i
social de menjador escolar.
2.- Les penalitzacions que es puguin imposar tenen caràcter contractual, de forma que el
concessionari accepta expressament que pot ser sancionat en la forma prevista en aquest
plec.
3.- Quan les persones depenents del contractista incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona prestació del servei contractat, el Consell pot requerir
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d'aquell la seva substitució. En qualsevol cas, el substitut ha de complir els mateixos
requisits que l'antecessor.
4.- La imposició de penalitzacions per incompliments contractuals no exclou la
responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible resolució del contracte.
5.- Si l’incompliment comès transcendeix l'il·lícit administratiu per revestir els caràcters del
delicte, el president posarà els fets en coneixement dels tribunals de justícia, suspenent el
procediment administratiu incoat fins a la resolució definitiva en via penal.
Clàusula 53. Incompliments contractuals.
Els incompliments contractuals en què pot incórrer el concessionari en la prestació del servei
es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest
capítol.
Clàusula 54. Incompliments contractuals lleus.
Són incompliments contractuals lleus:
a) No respectar les normes de funcionament dels serveis, si l'incompliment no es pot
conceptuar com a greu o molt greu.
b) No mantenir la netedat i el bon estat de l'aparença dels mitjans dels serveis, o que
aquests presentin un estat indecorós, en qualsevol dels dos serveis.
c) Manca de puntualitat. S’entén per tal desviar-se més de 10 minuts de l'horari establert
amb una reiteració de l'incompliment de tres vegades en un mes.
d) La lleugera incorrecció del concessionari o del seu personal envers els usuaris, els
companys de treball, els inspectors dels serveis comarcals, els agents de l'autoritat, el
Consell o els seus representants.
e) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
f) No tenir cura en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits al servei, inclosos el
mal estat de neteja i la presència d'indicacions, anagrames o símbols no autoritzats, si no
causa perjudicis greus.
g) No comunicar situacions contràries al bon estat de funcionament i policia dels mitjans
adscrits al servei.
h) Les discussions lleus entre operaris durant la prestació del servei.
i) Cometre infraccions greus quan per la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants fan
que no siguin considerades com a tals.
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j) Incomplir els acords adoptats per la comissió de seguiment de menjador de cada centre
docent sobre la gestió de l’activitat, o les indicacions de la direcció del centre o del Consell
Comarcal d’Osona, sempre que aquestes indicacions o acords no tinguin el caràcter de
greus o molt greus.
k) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit
inexcusables, i també tota infracció no recollida en les dues clàusules següents, sempre que
el perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.
Clàusula 55. Incompliments contractuals greus:
Són incompliments contractuals greus:
a) La reincidència en els incompliments contractuals lleus. S’entén per reincidència cometre
tres incompliments contractuals lleus en el termini d'un any.
b) Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, en especial, la manca dels
elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestació.
c) Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat.
d) La interrupció no justificada del servei durant més d’una hora.
e) No complir el servei en les condicions contractuals establertes, si el perjudici no es pot
conceptuar com a molt greu.
f) La manca de la consideració o del respecte deguts del concessionari o del seu personal
envers els usuaris, els companys de treball, els inspectors dels serveis comarcals, els
agents de l'autoritat, el Consell o els seus representants.
g) No disposar de la documentació obligatòria, si l'incompliment no es pot conceptuar com a
molt greu.
h) Demorar per més de quatre setmanes el lliurament de la documentació requerida pel
Consell.
i) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el manteniment
dels mitjans o del material del servei.
j) Modificar els serveis sense causa justificada i sense notificació prèvia i escrita al Consell.
k) L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les
inspeccions tècniques com a defectuós.
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l) Incomplir l’obligació d'esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que no
causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada al concessionari i aquest no
els ha esmenat en els terminis fixats.
m) Utilitzar un material diferent del previst per a cada prestació.
n) No reposar o no incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.
o) Abusar de l'autoritat que el Consell hagi pogut delegar en el concessionari.
p) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb els serveis o que
causin danys a l'Administració o als usuaris i no constitueixin falta molt greu.
q) Tolerar la comissió de faltes greus o molt greus per part del personal dels serveis.
r) Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il·legals, quan
causin perjudici a l'Administració o als usuaris i no constitueixin falta molt greu.
s) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que no sigui
constitutiva de falta molt greu.
t) L'incompliment injustificat l'horari del servei que, acumulat, representi un mínim de tres
hores dins del mes natural.
u) Posar en perill o pertorbar la correcta prestació dels serveis.
v) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que siguin
detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies del
concessionari.
w) Les discussions greus entre operaris durant la prestació del servei.
x) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants fan
que no se les pugui conceptuar com a tals.
y) En general, l'incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres del Consell relatives
als deures i les obligacions pròpies del concessionari, i també tota infracció no recollida en
aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.
Clàusula 56. Incompliments contractuals molt greus:
Són incompliments contractuals molt greus:
a) La mera reincidència en el mateix incompliment contractual greu, o haver estat sancionat
per la comissió de tres incompliments contractuals greus, tot això en el període d'un any.
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b) Exercir l'activitat de menjador escolar sense les autoritzacions administratives
necessàries.
c) El retard en l'inici de les prestacions dels serveis, després d’haver estat adjudicat
definitivament, si no hi ha una causa de força major.
d) Aplicar indegudament als usuaris preus, tarifes o tributs per la prestació dels seus serveis.
e) Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti totalment o
parcialment els serveis, sense obtenir abans el consentiment del Consell en la forma
prevista en aquest plec.
f) Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes als serveis de forma exclusiva en usos o
tasques diferents dels propis de la concessió, acceptant qualsevol mena de contraprestació
o remuneració.
g) Prestar els serveis en condicions que poden afectar la seguretat de les persones, amb
perill greu i directe.
h) Desobeir de forma reiterada les ordres escrites del Consell relatives a la prestació dels
serveis.
i) Incomplir qualsevol de les prescripcions de les disposicions legals o reglamentàries sobre
el menjador escolar o el servei d’acollida o incomplir les ordres del Consell destinades a
evitar situacions de risc.
j) Incomplir les obligacions socials o fiscals.
k) L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les
inspeccions tècniques com a molt defectuós.
l) No admetre injustificadament als serveis una persona que compleixi els requisits
reglamentaris per beneficiar-se'n, quan les possibilitats materials no ho impedeixin, o establir
algun tipus de discriminació de preus o de condicions en la seva utilització.
m) No utilitzar els mitjans o materials ofertats.
n) Les accions o omissions en exercici dels serveis que siguin manifestament il·legals, quan
causin perjudici a l'Administració o als ciutadans i es puguin conceptuar com a molt greus.
o) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es pugui
conceptuar com a molt greu.
p) L'abandonament dels serveis, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació del
servei d'un dia o més, si no hi ha una causa de força major.
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q) Incomplir l’obligació d'atendre els serveis mínims en cas de vaga.
r) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns
del Consell.
s) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb els serveis o que
causin danys a l'Administració o als usuaris i es puguin conceptuar com a molt greus.
t) Incórrer per segona vegada en causa d'intervenció de la concessió.
u) Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, per incompliment de les
condicions establertes.
v) Obstruir la inspecció dels serveis o d'algun dels seus elements.
w) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Consell
relatives als deures i les obligacions pròpies del concessionari, i també tot incompliment
contractual no recollit en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui
conceptuar com a molt greu.
Clàusula 57. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.
Per graduar els incompliments contractuals, a més del que objectivament s’ha comès o
omès, actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

La intencionalitat.
La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps.
El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció.
Els danys produïts a l'Administració o als ciutadans.
La quantitat de ciutadans o usuaris afectats.
La reincidència en l’/els incompliment/s contractual/s.
La participació en la comissió de l’incompliment contractual.
La transcendència social de l’incompliment contractual.
El comportament especulatiu de l'infractor.
La quantia global de l'operació que ha estat objecte de l’incompliment contractual.
La quantia del benefici il·lícit estimat.
La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats.
L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment relatiu a les formalitats exigides
per aquest plec per a l'exercici de les activitats que regula, sempre que del dit
incompliment no s'hagin derivat perjudicis directes al Consell o a tercers.

Clàusula 58. Quantificació de les multes i sancions per incompliments contractuals.
1.- D’acord amb l’article 253 del ROASEL, els incompliments contractuals es sancionaran de
la manera següent:
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a)
b)

c)

Els lleus, amb multes de fins a 600 euros.
Els greus, amb sancions econòmiques des de 601 euros fins a 3000 euros, quantitat
que es pot ultrapassar fins a assolir el triple del valor dels productes o els serveis
objecte de la infracció, o bé amb la intervenció prevista a l’article 254 del ROASEL,
sempre que l'administració no decideixi, quan sigui procedent legalment, la resolució
del contracte, si consisteixen a deixar de prestar un servei obligat o produeixen una
pèrdua valorable econòmicament.
Els molt greus amb la resolució del contracte, si consisteixen a deixar de prestar un
servei obligat o produeixen una pèrdua valorable econòmicament

2.- L'import de les sancions imposades mai no podrà ser inferior al cost del servei deixat de
prestar o a la quantia del benefici il·lícit estimat.
3.- En el cas dels incompliments contractuals que ocasionin una despesa al Consell,
l’adjudicatari haurà de resarcir la totalitat de la mateixa al Consell Comarcal.
4.- Les sancions contractuals s'entenen sempre al marge de les que pugui imposar l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya i sempre que no suposin una vulneració del
principi de duplicitat de sancions.
Clàusula 59. Expedient previ.
1.- Les sancions per incompliments contractuals greus o molt greus s'imposaran en virtut
d'expedient instruït a l'efecte, que incoarà la presidència a proposta dels serveis tècnics
comarcals, per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes dels ciutadans, dels òrgans
directius de les escoles o dels ajuntaments, un cop comprovades pels esmentats serveis. En
tot cas es donarà audiència al concessionari per un termini de deu dies.
2.- En cas que la sanció possible sigui la resolució del contracte, l’expedient s'acomodarà al
que preveuen els articles 288 del TRLSCP i 261.3 del ROASEL.
3.- Els incompliments contractuals qualificats com a lleus poden ser corregits sense
necessitat d'instruir expedient, donant audiència al concessionari, en tot cas.
Clàusula 60. Reincidència i cancel·lació d'antecedents.
1.- Als efectes del que disposa aquest plec es considera que existeix reincidència quan en
cometre un incompliment contractual el concessionari hagi estat sancionat amb anterioritat,
mitjançant resolució ferma. No s'hi computen els antecedents d’incompliments contractuals
cancel·lats.
2.- Els antecedents d’incompliments contracutals es consideren cancel·lats quan hagin
transcorregut:
a)
b)
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3.- Els terminis de cancel·lació comencen a comptar des de l'endemà del dia en què s’ha
complert la resolució per incompliment contractual.
4.- En els supòsits de reincidència, les terminis per computar la cancel·lació s'incrementen
en el 50%.
CAPÍTOL VI.- ALTRES DISPOSICIONS.
Clàusula 61. Interpretació.
Correspon a la Comissió Permanent del Ple del Consell, com a òrgan de contractació, la
prerrogativa d'interpretar els dubtes que es presentin en el curs de la licitació i de la vigència
de la concessió, si bé ho podrà delegar en la persona del president. Durant la vigència de la
contractació, la interpretació requerirà un expedient contradictori amb audiència del
contractista prèvia a la seva resolució.
Clàusula 62. Jurisdicció.
1.- Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte totes les qüestions o
divergències que sorgeixin s'hauran de resoldre per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
2.- Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels tribunals del seu propi
fur i domicili, o de qualssevol altres que els pertoquin, i que se sotmeten formalment als que
tenen competència i jurisdicció a la ciutat de Vic per al coneixement i la resolució de totes les
qüestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte com a conseqüència del seu
compliment o de la seva interpretació.
Clàusula 63. Recursos.
1.- Totes les disposicions relatives als drets i les obligacions dels licitadors s'entenen sense
perjudici dels recursos que aquests poden interposar en defensa dels seus propis drets i
interessos legítims.
2.- El règim de recursos serà l’establert en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, "de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" (LRJPAC) i posteriors modificacions.
Clàusula 64. Acabament de la concessió.
A l'acabament de la concessió, qualsevol que sigui el motiu que l'origini, l’empresa
concessionària haurà de desenvolupar el servei per un termini màxim de 6 mesos, si així ho
determinal el Consell Comarcal, per tal que permeti licitar el servei d’acord amb els
requeriment jurídics exigits.
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Clàusula 65. Règim jurídic de la concessió.
1.- El contracte de la concessió es regirà:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Per aquest plec de clàusules jurídiques i administratives i pel plec de prescripcions
tècniques i econòmiques, en tot allò que no contradiguin les normes d'aplicació
preferent en cada moment.
Per l’oferta del licitador que resulti adjudicatari, en la mesura que sigui acceptada pel
Consell i es formalitzi contractualment, amb la mateixa limitació assenyalada al
paràgraf anterior.
Per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, "reguladora de las bases del régimen local", i pel text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en aquells articles que tinguin caràcter
bàsic.
Pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Pel Reial 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 i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que la desenvolupa.
Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament;
Per les normes no bàsiques de la llei i el reglament de contractes de les
administracions públiques i les altres disposicions legals i reglamentàries d'aplicació,
i en especial el reglament comarcal del servei de menjador i transport escolar.
El plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria
i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als
privats pel Consell Comarcal d’Osona, en tot allò que no s’oposi al TRLCSP.
En cas de falta de regulació en la normativa anteriorment esmentada s'aplicaran la
resta de normes del dret administratiu; mancant aquestes, seran d'aplicació les del
dret privat.

2.- L'adjudicatari de la concessió està obligat també a complir:
a)
b)

les ordenances i els reglaments municipals i comarcals, i també les instruccions i
ordres que rebi del Consell per tal d'interpretar-los i executar-los; i
la legislació vigent en matèria de relacions laborals, seguretat social, seguretat i
higiene en el treball, prevenció de riscos laborals i la pròpia del servei, entre la qual
cal destacar, a títol enunciatiu i no limitatiu, el Decret 160/1996, de 14 de maig.

Clàusula 66. Modificacions d’aquest plec.
Les disposicions d’aquest plec que per sistemàtica incorporen aspectes de o es remeten a
normes legals o reglamentàries d'aplicació preferent s’entén que són automàticament
modificades en el moment en què es produeix la revisió d'aquestes normes. En aquest
supòsit de modificació, continuen essent vigents les disposicions d’aquest plec que són
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compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o
reglamentaris.
Vic (Osona), 5 de juny de 2013
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ANNEX I
CENTRES ADHERITS A LA GESTIÓ UNIFICADA DEL SERVEI EDUCATIU I
SOCIAL DE MENJADORS ESCOLARS D’OSONA
RESUM DE CENTRES ADHERITS A LA GESTIÓ UNIFICADA

48

MODALITAT DE GESTIÓ
T. Catering total (cuina externa)
P. Catering parcial (una part cuinat al centre)
CT. Cuina total al centre (in-situ)

Nº

Nom de l’escola

Ubicació del menjador

Nº de serveis
a la setmana

Modalitat
de gestió
actual

Usuaris
fixes
ed. infantil

Usuaris
fixes
ed. primària

Total
usuaris
fixes

Usuaris
esporàdics

1

La Forja

Carrera Lluçanesa, 8
08587 - ALPENS

5 dies

T

2

1

3

1

2

Joan XXIII

C/Escoles, s/n
08550 - BALENYÀ

5 dies

CT

39

64

103

15

3

Collsuspina

C/Verge Montserrat, 3-5
08178 - COLLSUSPINA

5 dies

T

3

8

11

1

4

Comtes de Lacambra

5 dies

CT

16

32

48

4

5

El Despujol

5 dies

P

23

30

53

4

6

Gafarró

5 dies

P

10

6

16

1

7

Puig-Agut

5 dies

T

-

10

10

-

8

Pompeu Fabra

5 dies

P

40

60

100

13

9

Quatre Vents

5 dies

CT

25

35

60

10

10

El Rocal

5 dies

T

12

13

25

2

11

Muntanyola

5 dies

P

18

19

37

-

12

Terra Nostra

5 dies

P

7

9

16

6

13

Llevant

5 dies

T

3

8

11

3

14

Emili Teixidor

5 dies

P

17

31

48

4

15

Heurom

5 dies

T

3

3

6

1

16

Lluçanès

5 dies

P

14

29

43

7

17

La Monjoia

5 dies

P

9

12

21

1

18

Aurora

5 dies

T

1

8

9

2

19

Valldeneu

5 dies

T

7

15

22

1

20

Josep Maria Xandri

5 dies

T

25

10

35

-

21

Segimon Comas

5 dies

P

15

41

56

12

22

Jacint Verdaguer

5 dies

CT

31

27

58

7

23

El Gurri

5 dies

T

2

5

7

1

24

El Castell

5 dies

P

24

25

49

1

25

Dr. Fortià Solà

5 dies

CT

37

57

94

11

49

Ntra. sra. de l’esperança, 3
08508 – LES MASIES DE VOLTREGÀ
(VINYOLES)
Av. Despujol, 7-9
08509 - LES MASIES DE VOLTREGÀ
C/ Rourets, s/n
08514 LLUÇÀ
C/Bellfort, s/n
08560 - MANLLEU
Ctra. de Roda, s/n
08560 - MANLLEU
Av. Pirineus, 19
08560 - MANLLEU
Pl. Emii Juncadella, s/n
08585 - MONTESQUIU
C/ dels Esports, s/n
08505 - MUNTANYOLA
Av. de l’Esport, s/n
08516 - OLOST
Plaça Major, 17
08518 - ORISTÀ
Av. Tecla Sala, 35
08510 - RODA DE TER
Carretera Vella, s/n
08589 - PERAFITA
C/ Mateu Garreta, 11
08513 - PRATS DE LLUÇANÈS
C/ Tres Creus, 2
08519 - SANT BARTOMEU GRAU
C/ Sant Roc, s/n
08589 - SANT BOI DE LLUÇANÈS
C/ St. Jaume-Escoles, s/n
08592 - SANT MARTÍ DE CENTELLES
C/Josep Badrena, 13
08572 - SANT PERE DE TORELLÓ
C/ Mestre Quer, 11
08580 - SANT QUIRZE DE BESORA
C/Escoles, s/N
08507 - SANTA EUGÈNIA DE BERGA
Ramon Llull
08552 - TARADELL (MONT-RODON)
C/ Balmes, s/n
08551 - TONA
Av. Pompeu Fabra, 6
08570 - TORELLÓ

26

Vall del Ges

27

Vic-Centre

28

Els Castanyers
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C/ Catalunya, 1
08570 - TORELLÓ
C/St. Pere, 9
08500 - VIC
Passatge Pomaret, s/n
17406 - VILADRAU

5 dies

P

9

16

25

6

5 dies

T

21

15

36

1

5 dies

P

12

14

26

7

totals

425

603

1.028

122

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA LA FORJA

Municipi: ALPENS

Sala de menjador (nº de places): 10
Educació Infantil:

Cuina Total

Horari interlectiu:
12:00 a 15:00 h Educació Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 2

Fixes Primària: 1
Total: 3
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
- D’acord amb el poc nombre d’usuaris, el servei de menjar es pot oferir per un restaurant del mateix
poble, si s’escau.
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-

El menjador està situat a una sala del costat de l’escola.

-

L’ajuntament col.labora en 2.500 euros del cost del monitoratge.

FITXA CENTRE
Nom del centre: ESCOLA JOAN XXIII

Municipi: BALENYÀ

Sala de menjador (nº de places): 150
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 39

Cuina Total
X

Fixes Primària: 64
Total: 103
Mitjana esporàdics: 15
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA CENTRE
Nom del centre: ESCOLA COMTES DE
LACAMBRA

Municipi: LES MASIES DE VOLTREGÀ
(VINYOLES)

Sala de menjador (nº de places): 55
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 16

Cuina Total
X

Fixes Primària: 32
Total: 48
Mitjana esporàdics: 4
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

53

-

Aparell de fax Brother

-

1 armari baix amb dues portes de resina
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-

El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA EL DESPUJOL

Municipi: LES MASIES DE VOLTREGÀ

Sala de menjador (nº de places): 50
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 23
Fixes Primària: 30
Total: 53
Mitjana esporàdics: 4
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Rentaplats SILANOS model V-700 capacitat 14 plats
Campana extractora de fums
Planxa de crom dur DOSILET
Taula d’acer inoxidable amb una prestatgeria per posar la planxa
Fregidora d’una cubeta de 50 litres. Model FH-25 3/PE400. potència 11 kw
Escalfador d’aigua calenta de 50 litres CORBERÓ
Taula d’acer inoxidable per posar la vaixella
Millores en el subministrament elèctric
1 combi nevera-congelador DAEWOO
1 taula d’escalfor de dues cubetes
1 armari alt amb dues portes de resina de color negre i gris
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA GAFARRÓ

Municipi: LLUÇÀ

Sala de menjador (nº de places): 18
Educació Infantil: 12:00 a 15:00 h

Horari interlectiu
Educació Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 10

Fixes Primària: 6
Total: 16
Mitjana esporàdics: 1,5
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 rentaplats Eurast LP-400

-

1 combi nevera-congelador DAEWOO

-

1 planxa de crom

-

1 armari de plàstic petit amb dues portes
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA PUIG-AGUT

Municipi: MANLLEU

Sala de menjador (nº de places): 50
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil:

Cuina Total

Fixes Primària: 10
Total: 10
Mitjana esporàdics:
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA POMPEU FABRA

Municipi: MANLLEU

Sala de menjador (nº de places): 65
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 40

Cuina Total

-

Fixes Primària: 60
Total: 100
Mitjana esporàdics: 13
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

1 campana extractora de fums amb filtres
2 armaris blancs
1 taula d’escalfor de tres cubetes
1 taula d’acer inoxidable de dos nivells per posar la planxa
1 protecció tub de 65 W
1 pedal doble per aigua freda i calenta
2 aparells anti-insectes T-8
2 dispensadors paper metxa
2 dosificadors popular
1 fregidora J-15 amb elevador marca JEMI
2 taules de ping-pong
1 combi nevera-congelador DAEWOO
1 nevera sense congelador INDESIT
1 armari alt de resina de dues portes
1 armari baix de resina de dues portes
1 rentaplats SILANOS
1 forn de convecció INOXTREND
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- Es disposa d’un forn de convecció amb el qual es poden cuinar molts tipus de plats, tan primers com
segons
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA QUATRE VENTS

Municipi: MANLLEU

Sala de menjador (nº de places):
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 25

Cuina Total
X

Fixes Primària: 35
Total: 60
Mitjana esporàdics: 10
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 combi nevera-congelador DAEWOO
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA EL ROCAL

Municipi: MONTESQUIU

Sala de menjador (nº de places): 30
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 12
Fixes Primària: 13
Total: 25
Mitjana esporàdics: 2
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Cuina Total

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 aparell anti-insectes T-15

-

1 dispensador paper metxa

-

1 armari plater

-

Combi nevera-congelador DAEWOO

-

Rentaplats SILANOS (Mod. V-40) capacitat 8 plats

-

Taula d’escalfor de dues cubetes
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- El menjador escolar està situat a un edifici proper al centre escolar a uns 100 metres de distància.
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA MUNTANYOLA

Municipi: MUNTANYOLA

Sala de menjador (nº de places): 40
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 18
Fixes Primària: 19
Total: 37
Mitjana esporàdics: 0,2
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Ampliació i col·locació de la campana extractora de fums

-

1 rentaplats SILANOS

-

2 amaris petits de resina

-

1 carro d’acer inoxidable
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- El centre disposa de planxa i fregidora per cuinar
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA TERRA NOSTRA

Municipi: OLOST

Sala de menjador (nº de places): 100
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 7

Cuina Total

Fixes Primària: 9
Total: 16
Mitjana esporàdics: 6
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

-

1 aparell anti-insectes T-8

-

1 dispensador paper metxa blanc

-

1 dosificador popular

-

1 armari blanc de dues portes per guardar la vaixella
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA LLEVANT

Municipi: ORISTÀ

Sala de menjador (nº de places): 25
Educació Infantil:

12:00 a 15:00 h

Cuina Total

Horari interlectiu:
Educació Primària:
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 3

13:00 a 15:00 h

Fixes Primària: 8
Total: 11
Mitjana esporàdics: 3
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Combi nevera-congelador DAEWOO

-

Rentaplats SILANOS (Mod. V-40) capacitat 8 plats

-

Taula d’escalfor de dues cubetes

-

Ràdio portàtil CD amb MP3 ELBE
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- El menjador es troba en un edifici municipal al costat del recinte escolar
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA EMILI TEIXIDOR

Municipi: RODA DE TER

Sala de menjador (nº de places): 35
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 17
Fixes Primària: 31
Total: 48
Mitjana esporàdics: 4
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 campana extractora de fums amb filtres

-

1 planxa de crom dur MIRROR, model M-1000-E. Funcionament elèctric amb connexió
trifàsica a 220 V

-

1 taula d’acer inoxidable per posar la planxa

-

1 fregidora REPAGAS d’un sol cos

-

1 rentaplats SILANOS

-

1 armari escalfador amb dues portes

-

1 carro d’acer inoxidable
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
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FITXA CENTRE
Nom del centre: ESCOLA HEUROM

Municipi: PERAFITA

Sala de menjador (nº de places): 25
Horari interlectiu
Educació Infantil:

12:00 a 15:00 h Educació Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 3

Cuina Total

Fixes Primària: 3
Total: 6
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Combi nevera-congelador DAEWOO

-

Taula d’escalfor de dues cubetes
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA LLUÇANÈS

Municipi: PRATS DE LLUÇANÈS

Sala de menjador (nº de places): 90
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 14
Fixes Primària: 29
Total: 43
Mitjana esporàdics: 7
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
- Campana i equip d’extracció de fums amb filtres
- 1 taula d’acer inox. de suport planxa 1,00x0,65x0,58
- 1 taula d’acer inox. amb prestatgeria 1,22x0,70x0,86 (entre la fregidora i la planxa)
- 1 taula d’acer inox. de 190x60x80 amb prestatgeria
- 1 taula d’acer inox. raconera complement del rentaplats
- 1 taula d’acer inox. pre-rentat amb aigüera
- Rentaplats model GS-41/4S WINTERHALTER
- Descalcificador D-16
- Armari escalfa-safates elèctric RIEBER PU-SV 2/1 i cistella inox.
- Fregidora a gas, marca ZANUSSI, model MFR/G 700, de doble cos i de 26 Kw. de potència,
recuperació ràpida.
- Planxa de crom dur MIRROR M-1000-G, connexió a gas propà i potència de 18.000 Kc/H
- Taula d’escalfor amb tres cubetes
- 1 aparell anti-insectes T-8
- 1 dispensador paper metxa blanc
- 1 dosificador popular
- 2 taules de ping-pong
- Projector de transperències model MEOTAR 4-250
- Ràdiocasset Sanyo M-8017
- 2 combis nevera-congelador DAEWOO
- 1 armari de resina de color gris amb estanteria metàlica 184x70x45
- 2 estanteries de crom 180x92x30
- 1 vitrost grabat 90x15cm. per tapar el vidre de la porta exterior del magatzem
- 1 armari de plàstic gran amb dues portes
- 1 armari de plàstic petit amb dues portes

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
65

- La cuina també disposa d’una marmita per poder cuinar primers plats
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA LA MONJOIA

Municipi: SANT BARTOMEU DEL GRAU

Sala de menjador (nº de places): 25
Horari interlectiu: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 9
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Fixes Primària: 12
Total: 21
Mitjana esporàdics: 1,5
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
9 proteccions funda fluorescent
1 tub fluorescent 65 W
1 derivació sanitària 40 45 A-7
1 aixeta rentadora
2 pedals dobles senzills
1 aparell anti-insectes T-8
2 dispensadors paper metxa
2 dosificadors popular
1 armari plater de 0,80x0,90x0,30
Un armari doble amb prestatges de 1,20x0,60x0,30
Fregidora de doble cos i de 12 litres de capacitat. Funcionament elèctric a 220V model FRITACO
FRANKE
Campana d’extracció de fums amb filtres
Planxa elèctrica de la marca FAGOR
Una taula d’acer inoxidable de dos pisos de 1,90x0,60x0,80
Revestiment amb acer inoxidable de la paret de la zona de cocció
1 taula de ping-pong
Combi nevera-congelador DAEWOO
Rentaplats SILANOS (mod. 600) capacitat 14 plats
1 armari gran amb dues portes de resina
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA AURORA

Municipi: SANT BOI DE LLUÇANÈS

Sala de menjador (nº de places): 30
Horari interlectiu:
Educació Infantil: 12:00 a 15:00 h

Educació Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 1

Cuina Total

Fixes Primària: 8
Total: 9
Mitjana esporàdics: 2
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 dosificador popular
1 aparell anti-insectes T-8
Un dispensador de paper
1 taula de ping-pong
Combi nevera-congelador DAEWOO
Rentaplats Silanos (Mod. 600) capacitat 14 plats
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA VALLDENEU

Municipi: SANT MARTÍ DE CENTELLES

Sala de menjador (nº de places): 30
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h

Cuina Total

USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 7
Fixes Primària: 15
Total: 22
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 combi nevera-congelador LYNX

-

1 rentaplats SILANOS (model. 600) capacitat 14 plats

-

1 taula d’escalfor de dues cubetes

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
L’aula de menjador és compartida amb una aula de treball
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA JOSEP M. XANDRI

Municipi: SANT PERE DE TORELLÓ

Sala de menjador (nº de places): 50
Educació Infantil:

Horari interlectiu:
12:00 a 15:00 h Educació Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 25

Fixes Primària: 10
Total: 35
Mitjana esporàdics: 25 (1 o 2 cops a la setmana)
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
- Un o dos dies a la setmana es queden uns 25 alumnes esporàdics.
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA SEGIMON COMAS

Municipi: SANT QUIRZE DE BESORA

Sala de menjador (nº de places): 80
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 15
Fixes Primària: 41
Total: 56
Mitjana esporàdics: 12
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

28 proteccions tub 65W i 21 tubs fluorescents 65W

-

1 pedal d’aigua freda

-

Instal·lació d’aigua

-

2 aparells anti-insectes T-8

-

4 taules de ping-pong

-

1 combi nevera-congelador DAEWOO

-

1 rentaplats model 6S41/4S WINTERHALTER

-

1 exprimidor model BRAUN citromàtic

-

1 taula d’escalfor de dues cubetes

-

1 aparell de fax model SHARP VX-P400

-

1 armari alt de dues portes de resina
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA JACINT VERDAGUER

Municipi: SANTA EUGÈNIA DE BERGA

Sala de menjador (nº de places): 65
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 31

Cuina Total
X

Fixes Primària: 27
Total: 58
Mitjana esporàdics: 7
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
La cuina del centre disposa de material suficient per poder fer cuina total al centre (in-situ)
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA EL GURRI

Municipi: TARADELL (MONT-RODON)

Sala de menjador (nº de places):
Horari interlectiu:
Educació Infantil:

Educació Primària:

12:00 a 15:00 h

13:00 a 15:00 h

USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 2
Fixes Primària: 5
Total: 7
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Cuina Total

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 taula de ping-pong

-

1 rentaplats Edesa New ROMANV021, 12 coberts

-

1 combi nevera-congelador DAEWOO
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- L’aula de menjador també és compartida amb aula de treball
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA EL CASTELL

Municipi: TONA

Sala de menjador (nº de places): 30
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 24
Fixes Primària: 25
Total: 49
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 combi nevera-congelador LYNX

-

1 forn de convecció RATIONAL

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
- Nombre significatiu d’alumnes de necessitats educatives especials amb dictamen de l’EAP que
precisen atenció individualitzada i per aquest motiu es necessita la figura d’un/a monitor/a vetllador/a.
- Es disposa d’un forn de convecció que permet coure molts plats in-situ

74

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA DR. FORTIÀ SOLÀ

Municipi: TORELLÓ

Sala de menjador (nº de places): edifici d’ed. infantil (50 places) edifici d’ed. primària (65 places)
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 37

Cuina Total
X

Fixes Primària: 57
Total: 94
Mitjana esporàdics: 11
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Armari TV-vídeo en melamina (biblioteca infantil)

-

TV Thomson 28’’ (biblioteca primària)

-

1 armari alt amb dues portes de color negre i gris de resina (taquilla persona de cuina)
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

- El centre està partit en dos edificis, la distància entre l’un i l’altre és d’uns 300 metres.
-

Edifidi educació infantil: disposa d’un menjador de 50 places amb un espai d’office
degudament equipat amb aparells per servir el menjar calent, frigorífics, zona de
rentat...

-

Edifici de primària: disposa de la cuina central i un menjador amb una capacitat de 65
places.

- El centre disposa d’una cuina totalment equipada per poder cuinar in-situ
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA VALL DE GES

Municipi: TORELLÓ

Sala de menjador (nº de places): 35
Horari interlectiu: 12:30 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 9
Fixes Primària: 16
Total: 25
Mitjana esporàdics: 6
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 taula de ping-pong

-

Armari TV-Vídeo en melamina

-

TV THOMSON 28’’

-

Vídeo THOMSON

-

1 armari baix de resina

-

5 tombones per dormir els nens de P3
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)

-
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El centre disposa d’una cuina molt ben equipada per fer cuina total (in-situ)

FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA VIC-CENTRE

Municipi: VIC

Sala de menjador (nº de places):
Horari interlectiu:
Educació infantil: 12:00 a 15:00 h Educació primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 21

Cuina Total

Fixes Primària: 15
Total: 36
Mitjana esporàdics: 1
MODALITAT DE CUINA
Cuina Parcial

Càtering Total
X

DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

2 armaris
PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
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FITXA DE CENTRE
Nom del centre: ESCOLA ELS CASTANYERS

Municipi: VILADRAU

Sala de menjador (nº de places): 40
Horari interlectiu:
Infantil: 12:00 a 15:00 h Primària: 13:00 a 15:00 h
USUARIS
(curs 2012-2013)
Fixes Infantil: 12
Fixes Primària: 14
Total: 26
Mitjana esporàdics: 7
MODALITAT DE CUINA
Cuina Total
Cuina Parcial
Càtering Total
X
DETALL EQUIPAMENT CUINA
PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

1 campana extractora de fums amb filtres

-

1 taula d’escalfor de dues cubetes

-

1 rentaplats SILANOS (mod. 600) capacitat per 14 plats

-

1 combi nevera-congelador DAEWOO

PARTICULARITATS DEL CENTRE
(característiques que puguin afectar al servei de menjador)
- Atès que l’AMPA vol que el menjar s’elabori tot in-situ col·labora per acabar de pagar la cuinera.
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ANNEX II
PERSONAL EN EL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR A SUBROGAR EN LA RELACIÓ LABORAL AMB
L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI – art. 29 del conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya
Tipus de contracte:

Contractes de treball fixes discontinus a temps parcial o jornada sencera, segons el cas.

Contractes de treball acollits al conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Per aplicació de
l’article 29 del citat conveni, el nou titular del servei educatiu i social de menjador té l’obligació de subrogar els drets i
obligacions que tenia respecte als seus treballadors en el centre de treball que es vegi afectat.
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Nº
CODI

ANTIGUITAT

E

M

JORNADA

CATEGORIA

12-09-11

FIXE DISC

20

MONITORA

JOAN XXIII

BALENYÀ

12-09-11

FIXE DISC

12,5

MONITORA

JOAN XXIII

BALENYÀ

12-09-11

FIXE DISC

15

MONITORA

JOAN XXIII

BALENYÀ

07-09-10

INDEFINIT

30,5

CUINERA

JOAN XXIII

BALENYÀ

12-09-11

FIXE DISC

15

MONITORA

JOAN XXIII

BALENYÀ

20-09-11

FIXE DISC

12,5

MONITORA

JOAN XXIII

BALENYÀ

FIXE DISC

15

MONITORA

COLLSUSPINA

COLLSUSPINA

508,31

FIXE DISC

10

MONITORA

COMTES DE LACAMBRA

LES MASIES DE VOLTREGÀ

338,88

23/10/2008

X

870

02/03/2010

X

418

12/09/2012

183

07/09/2010

X

X

849

15/09/2008

X

X

X

190

07/09/2010

843

12/09/2006

X

828

12/09/2006

X

856

28/09/2009

B

G

X
X

X

X

12/09/2011
14/09/2009

X

611

12/09/2006

X

922

23/03/2009

X

466

12/09/2011

820

12/09/2006

957
919
921

MUNICIPI

X

FIXE DISC

20

MONITORA

COMTES DE LACAMBRA

LES MASIES DE VOLTREGÀ

677,74

FIXE DISC

10

MONITORA

COMTES DE LACAMBRA

LES MASIES DE VOLTREGÀ

338,88

X

X

FIXE DISC

10

MONITORA

COMTES DE LACAMBRA

LES MASIES DE VOLTREGÀ

338,88

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL DESPUJOL

LES MASIES DE VOLTREGÀ

423,60

X

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL DESPUJOL

LES MASIES DE VOLTREGÀ

423,60

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL DESPUJOL

LES MASIES DE VOLTREGÀ

423,60

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL DESPUJOL

LES MASIES DE VOLTREGÀ

423,60

X
X

601

ESCOLA

X

X

456

Uni

SOU BRUT
EUROS
segons
conveni
segons
conveni
segons
conveni
segons
conveni
segons
conveni
segons
conveni

CONTRACTE

913

D

X

X

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL DESPUJOL

LES MASIES DE VOLTREGÀ

423,60

X

FIXE DISC

10

MONITORA

GAFARRÓ

LLUÇÀ

338,88

X

FIXE DISC

15

MONITORA

GAFARRÓ

LLUÇÀ

508,31

X

X

FIXE DISC

10

MONITORA

POMPEU FABRA

MANLLEU

338,88

X

X

FIXE DISC

10

MONITORA

POMPEU FABRA

MANLLEU

338,88

X

X

X

FIXE DISC

10

MONITORA

POMPEU FABRA

MANLLEU

338,88

18/09/1996

X

X

X

X

21/11/2008

X

X

X

X

12/09/2006

X

X

80

X

FIXE DISC

20

MONITOR

POMPEU FABRA

MANLLEU

677,74

FIXE DISC

12,5

MONITORA

POMPEU FABRA

MANLLEU

423,60

FIXE DISC

10

MONITORA

POMPEU FABRA

MANLLEU

338,88

Nº
CODI

ANTIGUITAT

E

M

906

09/01/2013

X

X

487

12/09/2012

495

17/09/2012

904

14/09/2009

409

04/11/2010

201

14/09/2010

826

21/11/2007

444

12/09/2011

819

12/09/2006

X

6510

12/09/2006

X

408

02/11/2010

817

08/01/2013

D

X

X

G

X
X

Uni

CONTRACTE

JORNADA

CATEGORIA

X

FIXE DISC

6,25

MONITOR

X

FIXE DISC

8

MONITORA

FIXE DISC

10,5

MONITORA

X
X

X

B

X

X

X

PUIG-AGUT

MANLLEU

288,00

PUIG-AGUT

MANLLEU

355,82

MONITOR

QUATRE VENTS

MANLLEU

338,88

10

MONITOR

QUATRE VENTS

MANLLEU

338,88

X

FIXE DISC

10

MONITOR

QUATRE VENTS

MANLLEU

338,88

FIXE DISC

25

MONITORA

QUATRE VENTS

MANLLEU

847,17

FIXE DISC

10

MONITORA

QUATRE VENTS

MANLLEU

338,88

FIXE DISC

10

MONITORA

EL ROCAL

MONTESQUIU

338,88

X

X

X

211,80

10

X

X

MANLLEU

(VETLLADOR)

FIXE DISC

X

X

SOU BRUT
EUROS

FIXE DISC

X

X

POMPEU FABRA

MUNICIPI

X

X

X

ESCOLA

X

X

FIXE DISC

37,5

MONITORA

EL ROCAL +FURGO

MONTESQUIU

1.270,77

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITOR

MUNTANYOLA

MUNTANYOLA

423,60

X

FIXE DISC

14

MONITOR

MUNTANYOLA

MUNTANYOLA

474,42

492

12/09/2012

X

FIXE DISC

15

MONITORA

MUNTANYOLA

MUNTANYOLA

508,31

615

12/09/2006

X

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

TERRA NOSTRA

OLOST

423,60

616

12/09/2006

X

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

TERRA NOSTRA

OLOST

423,60

610

12/09/2006

X

FIXE DISC

10

MONITORA

LLEVANT

ORISTÀ

338,88

600

15/09/2009

FIXE DISC

15

MONITORA

LLEVANT

ORISTÀ

508,31

104

14/09/2009

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EMILI TEIXIDOR

RODA DE TER

423,60

460

12/09/2011

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EMILI TEIXIDOR

RODA DE TER

423,60

462

12/09/2011

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EMILI TEIXIDOR

RODA DE TER

423,60

EMILI TEIXIDOR +
FURGOESTRUCTURA

RODA DE TER

1.046,34

7870

07/09/2010

606

24/09/2007

X

30/06/2006

X

618

12/09/2006

X

X

X

X

X

7867

81

X
X

X

X

X

X

FIXE DISC

31,5

AJ.DE CUINA

X

FIXE DISC

15

MONITORA

HEUROM

PERAFITA

508,31

EL LLUÇANÈS

PRATS DE LLUÇANÈS

338,88

EL LLUÇANÈS

PRATS DE LLUÇANÈS

338,88

X

FIXE DISC

10

MONITOR
SUBSTITUT+
FURGO

X

FIXE DISC

10

MONITORA

Nº
CODI

ANTIGUITAT

E

M

604

12/09/2006

X

X

613

12/09/2006

476

27/09/2011

608

12/09/2006

X

X

617

07/09/2010

X

X

928

16/04/2009

X

930

12/09/2007

X

D

B

G

Uni

X

X

X

JORNADA

CATEGORIA

FIXE DISC

18

MONITORA

ESCOLA
EL LLUÇANÈS

MUNICIPI
PRATS DE LLUÇANÈS

SOU BRUT
EUROS
609,97

X

FIXE DISC

15

MONITORA

EL LLUÇANÈS

PRATS DE LLUÇANÈS

508,31

X

FIXE DISC

10

MONITORA

LA MONJOIA

ST. BARTOMEU DEL GRAU

338,88

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

LA MONJOIA

ST. BARTOMEU DEL GRAU

423,60

X

FIXE DISC

15

MONITORA

AURORA

ST. BOI DE LLUÇANÈS

508,31

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

VALLDENEU

ST. MARTÍ DE CENTELLES

423,60

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

VALLDENEU

ST. MARTÍ DE CENTELLES

423,60

JOSEP M. XANDRI

ST. PERE DE TORELLÓ

JOSEP M. XANDRI

ST. PERE DE TORELLÓ

845

12/09/2006

X

X

X

830

12/09/2006

X

X

463

12/09/2011

X

X

840

15/09/2008

X

X

465

12/09/2011

X

2008

12/09/1996

X

X

CONTRACTE

X

X
X

X
ESPLAI

FIXE DISC

12,5

MONITORA

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

423,60

FIXE DISC

17,5

MONITOR

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

593,03

FIXE DISC

12,5

MONITOR

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

423,60

FIXE DISC

12,5

MONITORA

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

423,60

FIXE DISC

12,5

MONITORA

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

423,60

FIXE DISC

25

CUINERA

SEGIMON COMAS

ST.QUIRZE DE BESORA

990,31

(VETLLADOR)

22/09/2009

FIXE DISC

30

CUINERA *

JACINT VERDAGUER

STA. EUGÈNIA DE BERGA

1.188,71

07/09/2010

FIXE DISC

14,25

MONITOR

JACINT VERDAGUER

STA. EUGÈNIA DE BERGA

482,89

13/09/2012

FIXE DISC

13

MONITOR

JACINT VERDAGUER

STA. EUGÈNIA DE BERGA

440,53

19/06/2008
915

30/09/2008

X

138

12/09/2011

X

193

09/09/2010

927

12/09/2006

X

X

822

12/09/2006

X

931

15/09/2008

82

X

X

FIXE DISC

20,5

MONITOR

X

FIXE DISC

15

MONITORA

X

FIXE DISC

12,5

MONITOR

JACINT VERDAGUER

STA. EUGÈNIA DE BERGA

798,90

GURRI

TARADELL

508,31

EL CASTELL

TONA

423,60

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL CASTELL (VETLLADOR)

TONA

423,60

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL CASTELL

TONA

423,60

X

X

FIXE DISC

15

MONITORA

EL CASTELL

TONA

508,31

X

X

FIXE DISC

12,5

MONITORA

EL CASTELL

TONA

423,60

X

X

Nº
CODI

ANTIGUITAT

E

M

103

15/09/2009

X

X

200

13/09/2010

821

22/10/2008

823

12/09/2006

7982

12/09/2006

842

21/11/2006

X

824

12/09/2007

X

920

15/09/2008

X

131

16/09/2008

X

493

12/09/2012

X

923

12/09/2006

D

JORNADA

CATEGORIA

X

FIXE DISC

15

MONITORA

X

X

FIXE DISC

15

MONITORA

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

508,32

X

X

FIXE DISC

37,5

CUINERA

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

1.345,39

X

X

FIXE DISC

10

MONITORA

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

338,38

X

X

FIXE DISC

15

MONITORA

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

338,38

X

X

FIXE DISC

15

MONITORA

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

508,31

X

X

FIXE DISC

11,25

MONITOR

DR. FORTIÀ SOLÀ

TORELLÓ

381,23

X

FIXE DISC

10

MONITORA

VALL DEL GES

TORELLÓ

338,88

X

FIXE DISC

15

MONITORA

VALL DEL GES

TORELLÓ

508,31

X

FIXE DISC

15

MONITORA

VALL DEL GES

TORELLÓ

508,31

X

FIXE DISC

7,5

MONITORA

VIC-CENTRE (VETLLADOR)

VIC

254,15

8063

10/01/2011

X

808

14/09/2009

X

197

09/09/2010

933

15/09/2008

X

X

932

12/09/2006

X

X

934

15/09/2008

X

4520

16/01/2006

7976

27/08/2007

X

8546

10/01/2003

X

* conveni d’hostaleria i turisme

83

G

Uni

ESCOLA
DR. FORTIÀ SOLÀ

MUNICIPI

SOU BRUT
EUROS

CONTRACTE

X

B

TORELLÓ

508,31

X

FIXE DISC

10

MONITORA

VIC-CENTRE

VIC

338,88

X

X

FIXE DISC

15

MONITORA

VIC-CENTRE

VIC

508,31

X

X

FIXE DISC

15

MONITOR

VIC-CENTRE

VIC

508,31

FIXE DISC

20

MONITORA

ELS CASTANYERS

VILADRAU

677,74

FIXE DISC

12,5

MONITORA

ELS CASTANYERS

VILADRAU

423,60

FIXE DISC

12,5

MONITORA

ELS CASTANYERS

VILADRAU

423,60

MANTENIM

FURGONETA+MANT
CENTRE

1.428,50

ESTRUCTURA DIETISTA

1.198,54

ESTRUCTURA

1.800,00

X

X

X

X

X

X

X

ESPLAI

FIXE

40

X

X

FIXE DISC

28

X

FIXE

37,5

X

X

COORD.
ACTIV
COORDINADO
RA ACTIV.

Estudis formatius
E (curs de 30 hores de menjador)
M (títol monitor del leure)
D (títol director del lleure)
B (estudis bàsics)
G (ccles formatius)
Uni (llicenciatura o diplomatura)

84

