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PLEC DE CLÀUSULES DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE REPARTIMENT
D’ÀPATS A DOMICILI ADREÇAT A PERSONES MAJORS DE 64 ANYS I PERSONES
DEPENDENTS QUE VISQUIN A GIRONA, I ALS SERVEIS DE MENJADOR PER A LA GENT
GRAN A LA CIUTAT DE GIRONA, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
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I. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació, per part de l’empresa adjudicatària, del servei de
repartiment d’àpats a domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones dependents que
visquin a Girona, i dels serveis de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona.
a) Servei de repartiment d’àpats a domicili: adreçat a les persones majors de 64 anys amb
dependència temporal o permanent i manca de suport familiar i social que tenen dificultats a
causa de la manca d’autonomia a l’hora de seguir una alimentació correcta. També podran ser
beneficiaries del servei les persones menors de 64 anys reconegudes com a dependents en
similars situacions socials, i les persones menors de 64 anys amb dependència transitòria,
derivada d’un accident o malaltia i manca de suport familiar i social, prèvia valoració tècnica del
cas.
b) Servei de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona: s’hi podran incloure les
persones residents a Girona, majors de 60 anys que siguin pensionistes, i persones amb edat
compresa entre els 55 i els 60 anys que siguin perceptores de pensiones incompatibles amb el
treball sempre que sigui a proposta de un/a treballador/a social.
L’Ajuntament de Girona te dos menjadors socials adreçats a les persones grans de la ciutat, un
ubicat al barri de Santa Eugènia, amb una capacitat per a 32 persones diàriament i l’altre al Barri
Vell-Mercadal, amb una capacitat diària de 20 persones.
Els usuaris del servei d’àpats a domicili seran determinats per l'Ajuntament, d’acord amb la
proposta tècnica presentada per els/les treballadors/es socials dels Serveis Bàsics d’Atenció
Social i del Servei d’Atenció a la Gent Gran i les Dependències del mateix Ajuntament o de les
Àrees Bàsiques de Salut i d’acord amb la disponibilitat pressupostària municipal.
Podran ser usuàries del servei de menjador per a gent gran, les persones que compleixin les
condicions d’edat i socials indicades.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a acceptar la relació inicial d'usuaris del servei d’àpats a
domicili amb les corresponents propostes personalitzades, així com les variacions que es puguin
produir en aquesta relació al llarg del desplegament del contracte. En aquest contracte es
contempla una contractació màxima de 180 àpats bàsics mensuals i uns 750 àpats complerts
mensuals (6 bàsics i 25 complerts diaris), durant els 12 mesos de l’any.
Els àpats bàsics del servei a domicili consistiran en un primer plat, un segon plat, uns postres i pa
per consumir al migdia. Els àpats complerts consistiran en un àpat bàsic més un primer plat i uns
postres i pa que es consumiran per sopar.
En el servei de menjador de Santa Eugènia es preveu una contractació màxima de 704 àpats
bàsics mensuals durant 11 mesos, tan durant el primer any del contracte, com durant el segon i
les possibles pròrrogues.
En el servei de menjador de Barri Vell es preveu una contractació màxima de 440 dinars bàsics
durant 11 mesos, tan durant el primer any del contracte, com durant el segon i les possibles
pròrrogues.
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Els àpats bàsics del servei del menjador consistiran en un primer plat, un segon plat, uns postres i
pa, per consumir en el mateix equipament.
La responsable de vetllar per la correcta execució d’aquest contracte serà la cap de secció de
Serveis Socials Especialitzats de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb les condicions tècniques
reguladores d’aquest contracte.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4028089 4YL44-FZNKA-9NCT7 10C8AB9F8365883EC894ED1AA0CE880FB6792CA6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
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II. DIES D’ATENCIÓ
El servei d’àpats a domicili s’ha de prestar amb els mateixos criteris i el mateix índex de qualitat
els 365 dies de l’any, respectant el repartiment dels àpats 3 cops per setmana: dilluns, dimecres i
divendres.
Quan un dels dies de lliurament caigui en dia festiu, l’empresa ha de tenir previst un sistema de
regularització del repartiment del menjar que haurà de comptar amb el vist i plau de la persona
responsable del servei per part de l’Ajuntament i de ser conegut pels usuaris. L’empresa
s’encarregarà de recordar els canvis telefònicament o per escrit, cada ocasió que ho requereixi.
El servei de repartiment d’àpats als menjadors per a gent gran es prestarà diàriament, de dilluns a
divendres, no festius, i durant 11 mesos a l’any, tancant el mes d’agost, durant dues setmanes per
Nadal, i el dia que caigui entre dos festius (ponts).
III. ATENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI AL MARGE DEL CONTRACTE
Sempre que l’empresa detecti una necessitat o un problema, derivarà a l’usuari o familiar als
Serveis Socials de referència.
Sota cap concepte l’empresa farà ús del servei contractat amb l’Ajuntament per promocionar
d’altres serveis que pugui oferir. En el cas que alguna de les persones ateses per l'empresa
adjudicatària en el marc d'aquest contracte, demani la prestació d’altres serveis, l’empresa haurà
d’informar al responsable municipal d’aquest contracte. Si es considera que pot acceptar-los, els
desvincularà totalment del servei de càtering prestat i gestionat des de l’Ajuntament. El servei es
realitzarà en l’àmbit privat sense que això reverteixi de cap manera en la quota de servei pactada
amb aquest Ajuntament.
IV. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI
El servei d’àpats a domicili actua de forma preventiva i assistencial amb l’objectiu de garantir als
usuaris una alimentació suficient, equilibrada, personalitzada i adaptada a prescripció mèdica.
1. Per tal d’assolir aquest objectiu l’Ajuntament garantirà els processos i mitjans apropiats per a la
realització del servei mitjançant:
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• La valoració i proposta de la conveniència del servei d’àpats a domicili, com a mesura preventiva
i de seguretat davant de possibles situacions de risc de les persones majors de 64 anys o menors
amb dependència, serà presentada pels equips de Serveis Bàsics d’Atenció Social i per l’Equip
d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament de Girona, i per les Unitats de Treball Social de les
Àrees Bàsiques de Salut de Girona, al Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència
(SAGGID), de l’Ajuntament de Girona, la responsable del qual valorarà la proposta i l’aprovarà, si
reuneix els criteris establerts per aquest servei.
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• L’aprovació i la comunicació de la inclusió d’alta en el servei municipal d’àpats a domicili, així
com la confirmació de les modificacions de serveis que es puguin produir a petició de les
persones professionals de referència.
• La comunicació a l’empresa de la petició d’un nou servei o d’una proposta de modificació, així
com tota la documentació requerida d’acord amb els procediments i protocols que s’estableixin i
que hauran de contenir la informació necessària per la correcta realització del servei.
• Vetllar per que els domicilis dels usuaris del servei estiguin equipats amb el que és necessari per
emmagatzemar i retermalitzar el menjar que s’hi lliuri. Serà responsabilitat del professional de
referència que proposi el servei, fer les comprovacions i/o propostes corresponents a tal efecte.
• El seguiment de protocol de relació amb l’empresa.
• L’articulació de serveis i recursos que cooperin de forma organitzada en la consecució dels
objectius d’afavorir la igualtat d’oportunitats en les atencions a l’usuari, promovent conjuntament
accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions
socioeconòmiques desfavorables.
• L’establiment de sistemes propis de control de qualitat del servei.
2. L’empresa adjudicatària haurà de garantir:
• Assignar el personal qualificat per a la realització del servei d’àpats a domicili: personal de cuina,
dietista, xofer, distribuïdor/a del menjar i personal d’administració. L’empresa designarà una
persona responsable del seguiment i coordinació del servei que serà la interlocutora amb
l’Ajuntament.
• Assegurar la qualitat tècnica de la prestació del servei a les persones usuàries mitjançant
l’adequada supervisió i control de la gestió, arbitrant les mesures oportunes per al seguiment de
l’execució dels serveis.
• Aplicació de sistemes d’APPCC, disposant dels plans de control de qualitat d’acord amb la
legislació sanitària alimentària vigent, així com en compliment de la normativa sectorial i vertical
en higiene i restauració col·lectiva. Estar en disposició de presentar a l’Ajuntament la
documentació acreditativa que es requereixi relativa al control de qualitat.
• Preparació del menjar en línia freda.
• Elaboració de menús dietèticament i nutritiva validats d’acord amb el perfil dels usuaris a qui va
destinat.
• Assegurar una alimentació suficient mitjançant l’oferta d’àpats prevista:
• Àpat bàsic: 1r. plat, 2n. plat, pa i postres.
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Àpat complert: 1r. plat, 2n. plat, pa i postres, per dinar, complementat sempre amb una
sopa o crema o verdura i un lacti o fruita per al sopar.

Habitualment es servirà un àpat complert al dia, únicament a proposta de Serveis Socials es
serviran dos àpats bàsics al dia per a la mateixa persona.
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Com a exemple, es proposa un menú en què ocupen la major part les verdures i hortalisses i els
farinacis, mentre que es reserva una petita part per als aliments proteics (carn, peix, ous i
llegums). Les postres estan constituïdes per fruita fresca o lactis i, com a beguda, aigua.
Es recomana que el 20% siguin aliments proteics d’origen animal: ous, carn, peix, lactis; el 20%
siguin fruites fresques; el 25% hortalisses i verdures, el 30% cereals i llegums i el 5% olis i sucres.
Seguint les recomanacions de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, cada menú setmanal
corresponent a l’àpat bàsic haurà de contenir:
Aliments de consum DIARI
Farinaci: pa, pasta, arròs, patata, llegums
Fruites fresques
Hortalisses i verdures
Oli d’oliva
Làctics (llet, iogurt, formatge)
Aliments de consum SETMANAL
Carn magra: 3-4 racions/setmana
Peix: 3-4 racions/setmana
Ous: 3-4 racions/setmana
Llegums: 2-4 racions/setmana
• Preparació de menús diversificats per atendre les necessitats específiques de l’usuari, d’acord
amb la prescripció mèdica corresponent: normal, triturat, sense sal, diabètic i amb respecte a la
diversitat cultural i religiosa.
• Preparació de menús de festa per tal de mantenir en el domicili les celebracions i tradicions del
país: Nadal, Nit de Nadal, Sant Esteve, Nit de Cap d’Any, Cap d’Any, Reis, Pasqua, Sant Joan,
Sant Jaume, Sant Narcís, Tots Sants.
• Repartiment domiciliari del menjar en vehicle condicionat per fer el transport d’aliments cuinats
amb garantia sanitària.
• Repartiment del menjar 3 dies mínim a la setmana: dilluns, dimecres i divendres.
• Presentació del menjar en barquetes individuals, etiquetades convenientment per tal de poder
identificar amb claredat: contingut, data d’envasament i data de caducitat.
• Confirmació del servei en un termini màxim de 72 hores desprès de la tramesa de sol·licitud des
de Serveis Socials. La confirmació es farà mitjançant visita domiciliària o trucada telefònica si és
el cas. A l’inici del servei, un/a professional de l’empresa explicarà presencialment en el domicili a
la persona usuària el sistema de retermalització adequat. Així mateix l’empresa deixarà a cada
domicili un petit manual d’instruccions per a la correcta manipulació dels aliments, i un telèfon de
referència.
• Inici del servei en un termini màxim d’una setmana després de la tramesa de la sol·licitud
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• Lliurament mensual a l’Ajuntament de la plantilla de menús, contemplant les diferents dietes
previstes. Qualsevol canvi de menú s’haurà d’informar com a mínim amb una setmana
d’antelació.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4028089 4YL44-FZNKA-9NCT7 10C8AB9F8365883EC894ED1AA0CE880FB6792CA6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
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corresponent. Els casos que siguin passats com urgents seran atesos el primer dia de lliurament
d’àpats, posterior a la proposta d’alta.

• La distribució del menjar la realitzarà personal amb perfil professional que el qualifiqui per
treballar amb gent gran. La seva funció ha de ser:
•
•
•
•
•

•

•

Deixar ordenadament el menjar a la nevera.
Recollir el menjar restant de l’anterior lliurament.
Detectar i traspassar a la responsable del servei d’empresa, qualsevol informació que es
pugui considerar d’interès per al seguiment del cas.
L’empresa seguirà el protocol de coordinació establert per tal de fer el seguiment del
servei de càtering tant a nivell de cas com de gestió general:
Reunions periòdiques de les persones responsables del servei per part de l’empresa i per
part de l’Ajuntament, per tal de fer-ne el seguiment general i puntualment d’aquells casos
que es valori necessaris.
Traspàs immediat de les incidències detectades en usuaris i domicilis als/les professionals
de referència del cas i a la persona responsable del servei de l’Ajuntament. S’utilitzarà el
telèfon per l’actuació immediata i el correu electrònic per que quedi constància de la
gestió.
En finalitzar el contracte l’empresa es compromet a fer el traspàs del servei i de les fitxes
dels usuaris a la nova empresa adjudicatària en el termini màxim de 15 dies.

V. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR PER A GENT GRAN DE SANTA EUGÈNIA I
EL SERVEI DE MENJADOR PER A GENT GRAN DE BARRI VELL
Els serveis dels menjadors per a gent gran de Santa Eugènia i de Barri Vell van adreçats a
aquelles persones que, complint les condicions que es requereixen per ser-ne beneficiaris, hi
accedeixin lliurament, diàriament o de manera puntual, per tal de poder gaudir d’una dieta suficient
i equilibrada.
Son objectius del projecte:
•
•
•
•

Assegurar una alimentació adequada a les persones grans.
Possibilitar un espai de relació que eviti l’aïllament social.
Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació a aquelles persones amb situacions
econòmiques més precàries.
Ajudar a mantenir l’autonomia personal i social de la persona gran.

1. Per tal d’assolir aquests objectiu l’Ajuntament garantirà els processos i mitjans apropiats:
•

Menjador i office degudament equipats per emmagatzemar, preparar i servir
adequadament els àpats.

•

Establir, en cas de que sigui necessari, criteris de priorització per accedir al servei. Es
prioritzaran els casos tenint en compte els següents perfils:
o Persones que necessiten un control d’alimentació.
o Persones grans soles en risc d’aïllament social.
o Poc suport familiar/xarxa social ( espai de relació social).
o Situació econòmica precària.
o Persones que necessiten assistir diàriament al menjador
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•

Comunicació a l’empresa adjudicatària del servei del nombre i tipologia d’àpats que
s’hauran de servir. La comunicació serà diària, de dilluns a divendres, abans de les 9,30
del matí.

•

Donar el vist i plau a la plantilla de menús presentada mensualment per l’empresa
adjudicatària del servei.

•

Exposar en un lloc visible del menjador, la plantilla de menús setmanals.

•

Seguiment del protocol de relació amb l’empresa adjudicatària del servei.

•

Establiment de sistemes propis de control de qualitat del servei.

•

Designació d’una persona de contacte, responsable del servei, que es coordinarà amb la
persona responsable de l’empresa.

•

Acollida dels usuaris del servei de menjador.

•

Elaboració de la fitxa de usuari del servei.

•

Control diari de l’assistència d’usuaris al menjador.

•

Cobrament dels àpats als usuaris puntuals i liquidació mensual d’aquests a la persona de
referència de l’Ajuntament.

2. L’empresa adjudicatària haurà de garantir:
•

Elaboració de menús dietèticament i nutritiva validats, d’acord amb el perfil dels usuaris a qui
va destinat. Els àpats bàsics del servei del menjador consistiran en un primer plat, un segon
plat, uns postres i pa, per consumir en el mateix equipament.
Cada menú setmanal haurà de contenir:
o
o
o
o
o
o
o

Carn, com a plat principal o integrant un altre: 3 dies
Peix, com a plat principal o integrant un altre: 2 dies
Pasta o arròs: 1-2 dies
Llegums: 1-2 dies
Verdura: cada dia. Tots els àpats han de contenir verdura fresca o cuita.
Fruita: 3-4 dies
Lactis: 1-2 dies

•

Preparació dels àpats i repartiment en línia calenta dels aliments que s’han de consumir en els
menjadors.

•

L’empresa, independentment d’on tingui la seva seu, ha de tenir la cuina a una distància no
superior a 5 km. del terme municipal de Girona.

•

De dilluns a divendres, lliurament del menjar en vehicle condicionat per fer el transport
d’aliments cuinats amb garantia sanitària.

•

Suport durant 3 hores diàries d’una persona auxiliar en cada menjador per a la preparació del
servei, recollida de les taules i neteja del parament, en cada menjador.
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•

Servir els àpats en els menjadors.

•

Haurà de proveir el parament necessari, el seu manteniment i el servei de bugaderia.

•

Complir els horaris de menjador previstos.

•

Assegurar una alimentació suficient mitjançant l’oferta d’àpats prevista, consistent en un primer
plat, un segon plat, pa i postres, que es consumiran en els menjadors. Els últims dies de servei
abans de tancament per vacances, caldrà acompanyar els àpats habituals amb uns
complements especials com aperitius i postres, així com de beguda apropiada.

•

Lliurar mensualment a l’Ajuntament la plantilla de menús, contemplant les diferents dietes
previstes. Qualsevol canvi de menú s’haurà d’informar com a mínim amb una setmana
d’antel·lació.

•

Assignar el personal qualificat per a la realització del servei de menjador: personal de cuina,
dietista, xofer, distribuïdor/a del menjar, personal d’atenció directa en el menjador i personal
d’administració.

•

L’empresa adjudicatària designarà una persona responsable del seguiment i coordinació del
servei que serà la interlocutora amb l’Ajuntament.

•

Assegurar la qualitat tècnica de la prestació del servei a les persones usuàries mitjançant
l’adequada supervisió i control de la gestió, arbitrant les mesures oportunes per al seguiment
de l’execució dels serveis.

•

Aplicació de sistemes d’APPCC, disposant dels plans de control de qualitat d’acord amb la
legislació sanitària alimentària vigent, així com en compliment de la normativa sectorial i
vertical en higiene i restauració col·lectiva. Estar en disposició de presentar a l’Ajuntament la
documentació acreditativa que es requereixi relativa al control de qualitat.

•

L’empresa seguirà el protocol de coordinació establert per tal de fer el seguiment del servei
de menjador i d’àpats a domicili:
o Reunions periòdiques de les persones responsables del servei per part de
l’empresa i per part de l’Ajuntament, per tal de fer-ne el seguiment general.
o Traspàs immediat de les incidències detectades, a la persona responsable del
servei per part de l’Ajuntament. S’utilitzarà el correu electrònic.

•

La gestió documental del servei es realitzarà mitjançant els sistemes informàtics previstos a tal
efecte.

•

Al finalitzar el contracte l’empresa es compromet a fer el traspàs del servei, en un termini
màxim de 15 dies, a la nova empresa.

VI. COORDINACIÓ ENTRE L’ENTITAT ADJUDICATÀRIA I L’AJUNTAMENT
1. Coordinació de gestió de servei:
L’empresa designarà un/a representant que serà la persona responsable de la coordinació
general dels serveis, del seguiment del funcionament i de donar resposta davant qualsevol
incidència en relació al desenvolupament del contracte.
La coordinació per avaluar el funcionament global dels serveis, el seguiment del contracte i els
procediments, es farà semestralment amb la cap de secció de Serveis Socials Especialitzats. La
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2. Coordinació tècnica del servei:
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coordinació es podrà fer abans del termini previst a petició d’una de les dues parts.

L’empresa destinarà per a les tasques de coordinació tècnica els professionals necessaris per
garantir el bon funcionament del servei. Per al seguiment dels serveis, el/la coordinadora tècnica
de l’empresa haurà de mantenir reunions de seguiment, amb periodicitat trimestral, amb la cap de
secció de Serveis Socials Especialitzats o amb qui ella delegui. En aquestes reunions també
participarà el dinamitzador del menjador. En el cas del menjador de Barri Vell, durant el primer
semestre des de l’inici del servei, les reunions de coordinació seran mensuals.
Les persones responsables del lliurament domiciliari del càtering comunicaran a l’empresa
adjudicatària les incidències que es produeixin en la persona, el domicili o l’entorn de l’usuari, que
afectin o puguin afectar el seu estat o la realització del servei. Si la incidència detectada és
l’absència, manca de resposta o situació de risc imminent de la persona, el fet haurà de ser
comunicat de manera immediata per part de l’empresa adjudicatària a l’Ajuntament. El traspàs de
la incidència es farà telefònicament i per correu electrònic.
Si la incidència que es detecta afecta la persona, domicili o entorn de l’usuari/a, no comporta risc
imminent, però pot afectar l’estat de la persona o la realització del servei, la informació de la
incidència es traspassarà per correu electrònic en el termini màxim de les 24 hores posteriors a la
seva detecció.
En el servei de menjador per a la gent gran es considerarà incidència greu el comportament
anòmal o l’ absència injustificada d’un usuari.
VII. RELACIÓ AMB LES PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI
L’entitat adjudicatària haurà de concretar a domicili o si és el cas per telèfon, el servei d’àpats a
domicili de les persones proposades des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, del Servei
d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència i de les Àrees Bàsiques de Salut i de prestar el servei
aprovat i confirmat des de l’Ajuntament de Girona. A tots els efectes dites persones seran
considerades usuàries del servei municipal.
El personal prestador del servei a domicili, en el seu uniforme, portarà en lloc visible el distintiu de
l’empresa.
L’empresa adjudicatària i el personal al seu càrrec, haurà d’afavorir una bona relació amb els/les
usuaris/es com a base de prestació del servei i eludir qualsevol conflicte personal amb les
persones usuàries i les seves famílies.
L’empresa haurà d’informar a través dels canals establerts de les incidències que tinguin lloc
durant la prestació, tant per causa de l’usuari/a com de l’empresa.
Les persones usuàries hauran de ser informades de les característiques del servei, així com de
les funcions del professional de referència pel que fa al seguiment i evolució del cas, a consultes
relatives a modificacions de la seva situació personal, o a incidències en la prestació del servei.
En el cas de que un/a professional de l’empresa detecti canvis en la situació personal i/o familiar
de l’usuari/a, que suposin modificacions del servei previst inicialment, l’empresa ho comunicarà a
l’Ajuntament en el termini màxim de 24 hores mitjançant la redacció d’una incidència enviada per
correu electrònic. L’Ajuntament després de la valoració comunicarà, en el seu cas, les noves
condicions del servei per correu electrònic i formalment, mitjançant una notificació.
Per activar un servei suspès temporalment, la família sol·licitarà al Servei d’Atenció a la Gent
Gran i la Dependència o directament a l’empresa el seu reinici, que ho comunicarà posteriorment
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al SAGGID. El servei es reiniciarà amb les mateixes condicions que es va suspendre. En el cas
que es requereixi una modificació les persones professionals de referència en faran la valoració i
la nova proposta.
L’accés al servei de menjador és lliure, sempre que les persones usuàries compleixin els criteris
indicats i facin la comanda en el termini previst.
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XII. PERSONAL
L’empresa aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del
contracte d’acord a les condicions tècniques establertes, garantint per a les tasques de
coordinació el professional amb la titulació més idònia per aquesta finalitat.
Tot el personal que executi la prestació del servei dependrà únicament de l’empresa adjudicatària
a tots els efectes.
El contractista vindrà obligat a acreditar la formació del personal contractat a l’inici de la prestació
del servei i a acreditar la seva afiliació a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte s’ha
de garantir la cobertura del servei per motius de baixa laboral per malaltia, vacances, permisos,
etc. Les substitucions hauran de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar la situació
laboral acordada. Les remuneracions del personal contractat per a l’execució dels serveis per
encàrrec de l’Ajuntament s’hauran d’ajustar al conveni vigent.
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