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DEPT. DE DRETS SOCIALS

INFORME DE LA PROPOSTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CUINA PER
A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE MARE DE DEU DE LA MERCÈ DEL MUNICIPI
DE TARRAGONA
Naturalesa i extensió de les necessitats: Es considera necessari la contractació del servei
de cuina per a la residència de gent gran de Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona, de
titularitat de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir una alimentació adequada. Les
activitats objecte de contracte estan adreçades a persones grans dependents, que
necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de
la vida diària i, que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
Per poder desenvolupar aquesta tasca és necessari disposar d’un servei de cuina, format
per professionals amb experiència en el camp de l’atenció a persones grans, coneixedors
dels aliments necessaris per aquest col·lectiu i amb capacitat d’adequació a les necessitats
de cada usuari.
Per falta de mitjans propis, ens veiem en la necessitat de contractar una empresa que
s’encarregui de l’execució de la prestació del servei de restauració dels centres citats
anteriorment amb l’objectiu de poder garantir a les persones usuàries una vida digna amb el
manteniment d’ uns estàndards mínims de qualitat de vida i que puguin rebre aquest servei
essencial de l’oferiment dels àpats de forma continuada i diària .
Aquest servei comprèn, bàsicament: l’esmorzar, dinar, berenar, sopar, hidratacions i
suplement alimentari quan calgui. El servei es prestarà en règim de pensió completa per als
usuaris de la residència i en règim de mitja pensió per als usuaris de centre de dia. El servei
comprèn també les celebracions o actes especials d’acord amb el programa d’activitats del
centre.
Dades del centre:
Residència, centre de dia i casal, situada al carrer camí de la cuixa, 1 B, 43007 Tarragona,
amb 117 places de residència assistida i 6 places de centres de dia.
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Solvència econòmica: Xifra anual de negocis referit al millor exercici dels 3 darrers igual o
superior a l’import del contracte:
RGG M.D. La Mercè

440.000,00€

Solvència tècnica : Import mínim de l’anualitat de major execució (d’ entre les 3 anteriors
de l’empresa licitadora) en serveis d’igual o similar naturalesa:
RGG M.D. La Mercè

400.000,00€

Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreix la presentació de
PIMES i entitats socials.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
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Classificació empresarial que s’exigeix als participants. Cuina: Grup M Subgrup 6
Categoria 3/C

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament. La solvència
econòmica financer i tècnica per al servei de cuina Subgrup 6 . La categoria també és la
prevista legalment per a l’import del contracte.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència): No escau.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental: No escau acreditació de certificats de
qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots: Aquest contracte no admet divisió en lots i en sublots atès que, per les
característiques de la prestació assistencial, residència i centre de dia, es realitzen en un
únic centre de forma conjunta, de manera que, per a prestar una atenció continuada als
usuaris de la residència assistida i del centre de dia, tant el personal com els serveis són
comuns i per tant indivisibles i es gestionen de manera integral.
Elecció del procediment: La unitat promotora del Servei de Recursos Propis considera que
el procediment més adequat per dur a terme per la contractació d’aquest servei és la
convocatòria d’un procediment obert, que permet la màxima concurrència.
Criteris d’adjudicació: La puntuació dels criteris d’adjudicació s’establirà en un màxim de
100 punts, els quals quedaran distribuïts de la manera següent:
Tots els criteris d’adjudicació seran objectius, en aquest cas no hi haurà criteris
subjectius (dependents d’un judici de valor) i només hi haurà sobre B (no hi haurà
sobre C).
CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT (SOBRE B): la puntuació màxima
serà de 100 punts.
1. Proposta econòmica: la puntuació màxima serà de 30,00 punts
L’Oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació per aquest concepte. La resta d’ofertes
rebran la puntuació de la següent manera:
𝑂𝑣 −𝑂𝑚
1
) × (𝑀)] ×
𝐼𝐿

Pv =[1 − (

𝑃

Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: Factor de modulació

El factor de modulació queda establert en 1,5.
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La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques
properes.
2. Criteris de qualitat valorats de forma automàtica fins a 70 punts

DEPT. DE DRETS SOCIALS

A ) Qualitat dels aliments de la programació dels menús (fins a 35 punts)
Els licitadors han de presentar una proposta de menús de temporada d’estiu (d’1 setmana) i una
altra proposta de menús de temporada d’hivern (d’1 setmana), d’acord amb el que disposa la
clàusula quarta i l’annex 1 del PPT. Serà obligatori que els licitadors descriguin en cada plat
ofert:







La varietat dels aliments oferts en cada proposta (vegetals, cereals, llegums...)
El tipus de cocció (planxes, papillotes, saltejats, etc.)
La qualitat dels productes principals
Els greixos utilitzats en la cocció (oli d’oliva, oli de gira-sol, mantega, etc.)
Grams del contingut.
Valor calòric.

L’objectiu és valorar que els plats proposats compleixin amb la definició d’una dieta adequada al
tipus d’usuraris del centre, gent gran amb graus de dependència divers.
De cadascun dels menús presentats (1 d’hivern i 1 d’estiu) caldrà presentar informació detallada
i desglossada dels aspectes a valorar:
A1 Productes de venda de proximitat (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús i postres (dels dos
menús presentats en l’oferta – 1 d’hivern i 1 d’estiu) que es compromet que siguin
producte de venda de proximitat. La venda de proximitat inclou la venda directa (la
realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris a favor del
consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap persona intermediària) i la
venda en circuit curt (la realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris a
favor del consumidor o consumidora final, amb intervenció d’una persona intermediària).
Pot ser acreditat pels mitjans establerts en el Decret 24/2013, de 8 de gener sobre
l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris (DOGC 6290), i
també pot ser acreditat a través d’altres possibles mitjans que demostrin el compliment
d’aquelles condicions.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i
la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
o

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn
i peix (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
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l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

DEPT. DE DRETS SOCIALS

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.
o

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de
fruites i verdures (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.
o

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat
(no brioixeria o pans industrials) (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑋𝑖 𝑥 𝑃
=
𝑋
P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
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La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.
o

Aportació de productes làctics de proximitat (fins a 2 punts)

DEPT. DE DRETS SOCIALS

 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑋𝑖 𝑥 𝑃
=
𝑋
P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.
A2 Productes frescos (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que es
compromet que sigui producte fresc. Entenen com a producte fresc un producte
agroalimentari que conserva inalterades les seves qualitats originàries i que no ha estat
congelat, ultracongelat o tractat tèrmicament.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i
la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
frescos, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.
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A3 Productes de temporada (fins a 8 punts)
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Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que es
compromet que sigui producte de temporada. Entenen com a producte de temporada la
fruita o verdura que comprèn uns mesos de cultiu i recol·lecció específics, i que té un
període de producció òptim. Com a referent per aquesta valoració es tindrà en compta el
calendari publicat per la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya El document es pot descarregar a la
web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codi-bonespractiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productes-temporada.pdf
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i
la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
temporada, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes
econòmiques properes.
A4 Productes ecològics (fins a 6 punts)
Es valora la quantitat de productes utilitzats i que siguin producte de producció agrària
ecològica. Entenen com a producte de producció agrària ecològica un producte
agroalimentari que compleix les condicions establertes en el Reglament (CE) núm.
83472007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Pot ser
acreditat mitjançant certificat del Consell Català de Producció Agrària Ecològica o per
qualsevol altre organisme regional o estatal autoritzat. L’acreditació del producte es farà
presentant la fitxa del producte que així ho demostri.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i
la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
ecològics, rebrà la puntuació màxima de 6 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
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l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:

DEPT. DE DRETS SOCIALS

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes.

A5 Varietat de fruita fresca (fins a 5 punts)
Es valorarà per varietat de fruita que es concreti en el menú de temporada d’estiu i en el
menú de temporada d’hivern, i fins a un màxim de 5 punts.
En cas de discrepància entre la varietat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
 L’oferta que presenti 5 varietats o més de fruites diferents per temporada
d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 10 varietats, rebrà la
puntuació màxima de 5 punts.
 L’oferta que presenti un mínim de 4 varietats de fruites diferents per
temporada d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 8 varietats,
rebrà la puntuació de 3 punts
 L’oferta que presenti un mínim 3 varietats de fruites diferents per temporada
d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 6 varietats, rebrà la
puntuació de 2 punts
 L’oferta que presenti menys de 3 varietats de fruites diferents per temporada
d’estiu o per temporada d’hivern rebrà 0 punts.
Justificació: la promoció al centre residencial d’alimentació saludable i de proximitat per tal
d’oferir als usuaris productes de qualitat produïts o elaborats al territori i amb una clara aposta
per la reducció de l’empenta ecològica que els productes consumits puguin tenir al medi
ambient.
B) Millores addicionals (fins a 15 punts)
De cadascuna de les propostes presentades, caldrà presentar informació detallada i
desglossada dels aspectes a valorar.

B1 Proposta de dinamització del servei (fins a 5 punts)
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Es valorarà la presentació d’activitats compatibles amb aquest servei. Es pot tractar
d’activitats formatives o divulgatives relacionades amb la dietètica i la nutrició o activitats
d’esbarjo amb la finalitat de promoure la convivència i la participació.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

 Una activitat semestral, 1 punt
 Dues activitats semestral, 5 punts
B2 Instal·lació i manteniment de fonts d’aigua, amb sistema de filtració i ultrafiltració,
ús màxim: 20 persones per font (fins a 10 punts)
 1 font d’osmosi per planta: 10 punts
 1 font no osmosi per planta: 6 punts
 No proposa cap font: 0 punts
La proposta de l’empresa inclou, si escau, el compromís de tenir instal·lada les fonts
com a màxim l’últim dia del segon més d’execució del contracte. Les fonts de no osmosi
poden tenir connexió a la xarxa d’aigua o disposar de dispensador de garrafa. En aquest
darrer cas, les garrafes aniran a càrrec del contractista.
Justificació: considerem dues millores del servei, la primera és la proposta de dinamització
del servei vol ser una eina divulgativa i a la vegada permeti enfortir els vincles comunitaris a la
residència mitjançant diverses activitats relacionades amb l’alimentació. La segona millora, ja
implementada en alguns centres propis, ha de permetre la reducció del plàstic d’un sol ús al
subministrament d’aigua a l’activitat de restauració.

C) Organització del servei i recursos humans (fins a 20 punts)
C1 Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària pel
personal (fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del
servei objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació,
concretant si es tracta d’un curs d’introducció al sistema APPCC (anàlisi de perills i
punts de control crític), curs de neteja i desinfecció, curs de pràctiques correctes
d’higiene, etc.





Programació d’un curs, 2,5 punts
Programació de dos cursos, 5 punts
Programació de tres cursos, 7 punts.
Programació de quatre cursos o més, 10 punts.

C2 Programa de formació en prevenció de riscos laborals (fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del
servei objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació,
concretant si es tracta d’un curs de riscos associats al lloc de treball i les mesures
preventives o pautes d’actuació en cas d’emergència.
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 Programació d’un curs, 2,5 punts
 Programació de dos cursos, 5 punts
 Programació de tres cursos, 7 punts.
 Programació de quatre cursos o més, 10 punts.
Justificació: aquests criteris estan adreçats a millorar la qualitat de l’àmbit de treball del
personal adscrit al contracte. El seu benestar laboral també beneficia als usuaris finals del
servei, els usuaris de la residència que podran comptar amb personal de cuina i
restauració ben format per poder atendre millor les seves necessitats.
PROCEDIMENT PER DETERMINAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’ anormalitat, als efectes de l´article 149
de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d´adjudicació que no són preu se
situï un 12% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes
esmentats del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta
econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un
percentatge superior al 8%.
Així mateix, podrà ésser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, estipulat al
Conveni col·lectiu estatal de servei d’atenció a les persones dependents i
desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal (Codi núm. 99010825011997),
més els costos derivats de la legislació vigent d´obligatori compliment en matèria laboral de
seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA ............................................................................. 100 PUNTS
Termini d’execució: Des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2022. En el cas de que
el contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i abans del darrer mes
d’execució, si el dia de signatura és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el mateix dia; si
el dia de signatura no és primer de mes, l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la
data de signatura del contracte.
Justificació de la possibilitat de pròrroga: El contracte es planteja prorrogable a 4 anys
més per motius d’interès públic i per tal que l’empresa adjudicatària i pugui assolir millores
d’eficiència i eficàcia en la prestació del servei ja que tenint en compte la naturalesa de la
prestació, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament
a concurrència la seva realització per tal de procurar la major concurrència en la licitació
atès que l’expectativa del període de 5 anys, pròrrogues incloses, garanteix continuïtat
d’aquells tractaments als usuaris en què el canvi del prestador pugui repercutir
negativament.
Previsió de modificacions: No es preveuen modificacions
Revisió de preus: No s’aplica
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Condicions especials d’execució del contracte:
- Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la
igualtat entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial
d’execució la no utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual
relacionat amb el contracte.
-

Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les
administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o
documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de
tracte.

-

Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com
a condició especial d’execució l’obligació de subrogació dels treballadors, que
presten el servei, d’acord amb l’annex 2 del plec de clàusules administratives
particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució
contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions
laborals dels treballadors subrogables per un nou adjudicatari.

-

També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària
garanteixi a les persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva
vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el
conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament puntual de les
retribucions. Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets
socials dels treballadors adscrits a la presentació del contracte.

Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC):
Import base de licitació:

Imports

Sortida (IVA no inclòs)
Import IVA (10%)
Total (IVA inclòs)

RGG M.D. LA MERCÈ
431.428,67 €
43.142,87 €
474.571,54 €

IMPORT PRÒRROGUES (fins a 4 anys més):

Any 2023 (IVA no inclòs)
Any 2024 (IVA no inclòs)
Imports
Any 2025 (IVA no inclòs)
Any 2026 (IVA no inclòs)
Import pròrrogues (IVA no inclòs)

RGG M.D. LA MERCÈ
431.428,67 €
431.428,67 €
431.428,67 €
431.428,67 €
1.725.714,68 €
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 2.157.143,35 € (sense IVA) que inclou el contracte
inicial i les pròrrogues previstes.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental: No escau acreditació de certificats de
qualitat i/o de gestió mediambiental
Cessió de contracte: Sí, es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP
Subcontractació: És podrà subcontractar la part de la prestació del servei que desenvolupi
les funcions de creació i validació de menús, assessorament nutricional, planificació i
disseny de les dietes adaptades a les necessitats de l'usuari i d’altres assimilades.
L’empresa contractista no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament de dades que li
hagués encomanat el Departament, excepte en els casos d’autorització expressa o d’acord
amb les condicions que estableixi el plec administratiu. L’autorització ressenyada no serà
necessària en el cas que hi incorri qualsevol dels supòsits previstos a l’article 21.2 del
RLOPD.
Conveni aplicable. Subrogació de personal:
En virtut del que es preveu en l’article 130 de la LCSP s’estableix la subrogació de personal
d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable següent: Conveni col·lectiu estatal de restauració
col·lectiva. Codi nº 99100165012016 (Clàusula 8 del PPT).
Compliment de la LOPD
Prestació amb accés a dades de caràcter personal.
El present contracte té per objecte la prestació del servei de cuina
Finalitat i usos previstos: La finalitat serà el servei cuina, de la Residència de Gent Gran
Mare de Déu de la Mercè, d’acord amb les necessitats nutricionals de cada usuari.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:
a) Dades identificatives: nom i cognoms dels usuaris.
b) Dades de característiques personals: informació clínica adreçada a oferir menús adequats
a la salut dels usuaris.
Nivell de seguretat: Bàsic.
Fitxer lògic d’accés a tercers d’acord a la disposició general de declaració de fitxers del
Departament: Persones usuàries Administració del Centre residencial i responsables del
servei de cuina.
Barcelona,

Cap de Servei de Recursos Propis
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