MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen els
articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
1. Identificació de l’expedient
Servei de menjador escolar de l’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols. (Expedient:
X2021001429)
2. Justificació de la necessitat del contracte:
El Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix la gestió del servei de menjadors escolars de la
comarca arran del conveni de delegació subscrit amb el Departament d'Educació. L'esmentat
conveni fou aprovat en virtut del Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències
de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.
Actualment el Consell Comarcal té vigent una contractació per prestar el servei de menjador
escolar als centres que en porta la gestió de forma directa. Si bé aquest contracte preveu una
modificació del preu de fins al 20%, l’increment que suposa la incorporació dels nous
menjadors, a partir del curs 21/22, no queda cobert en la seva totalitat. Així, es considera que
la solució més adequada per tal que el Consell Comarcal incorpori el menjador escolar de
l’Escola Rocalba a la seva gestió, és fer una contractació exclusiva per aquest servei.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans:
El Consell Comarcal ha de recórrer a la contractació externa d’aquest servei ja que no
disposa del personal necessari per dur a terme aquest servei i vistes les limitacions
establertes a la LPGE pel que fa a la contractació de personal, és necessària l’externalització
del servei.
4. Repercussions del contracte en el compliment per part del Consell Comarcal de la
Garrotxa dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix
l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:

-

El present contracte no altera la situació d'equilibri o superàvit estructural.
Existeix capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels
límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.
Permet contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació
financera.
La present contractació esta orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la
qualitat, a la fi de la qual s'aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i de
millora de la gestió del sector públic.
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Els ingressos associats a la contractació del servei de menjador seran assumits pels usuaris
que utilitzin el servei i, si és el cas, de les aportacions per part del Departament d’Educació i
l’Ajuntament.

5. DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte del contracte:
És objecte d’aquest contracte el servei de menjador escolar, a l’escola Rocalba de Sant
Feliu de Pallerols, segons les prestacions que es defineixen el plec de prescripcions
tècniques. Així mateix, també s’hauran d’elaborar els menús per a l’escola bressol del
municipi.
b) Lloc de prestació del contracte (Codi NUTS):
Comarca de la Garrotxa ES512
c) Codi CPV
55523100-3 Serveis de menjador escolar
d) Termini del contracte:
La durada del contracte serà des de la seva formalització fins la finalització del curs escolar
2021/2022.
La durada del contracte s’estableix en la durada d’un curs escolar degut a la incertesa
sobre la possible incorporació, en un futur, de nous centres a la gestió dels menjadors
escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Pròrrogues: el contracte podrà tenir 2 pròrrogues d’1 curs de durada cadascuna.
e) Pressupost base de licitació: (per la durada inicial sense pròrrogues):
El pressupost base de licitació del present contracte és 93.150,68€, IVA inclòs, que es
desglossen en 88.345,50€ de base principal i 4.805,18€ d’IVA, calculat al 10%, excepte
pels serveis de monitoratge que estan exempts d’IVA, tal com es detalla a l’Annex 1 –
Càlcul costos.
Aquest pressupost base de licitació, que és el límit màxim de despesa que l’òrgan de
contractació pot comprometre, s’ha calculat d’acord amb els preus unitaris de licitació
multiplicats per les unitats d’execució necessàries previstes per la correcta execució del
contracte, tenint com a base per al càlcul la mitjana de menús i personal necessari durant
l’últim any del servei.
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El pressupost base de licitació i el seu desglossament són els que s’indiquen a
continuació i els que consten més detalladament a l’Annex 1 – Càlcul costos:
Import (IVA inclòs): 93.150,68€
Import (sense IVA): 88.345,50€
Import IVA: 4.805,18€
Tipus d’IVA aplicable: 10%, excepte pels serveis de monitoratge que estan exempts d’IVA.
Desglossament (estructura del preu, IVA exclòs, en percentatges):
Costos directes:
 Costos de personal : 68,50%
 Menús: 26,00% inclou Matèria primera, producte no alimentari, reposicions i material
didàctic
 Total costos directes: 94,50%
Costos indirectes:
 Despeses generals: 1,50% (inclouen el consum de gas i només fan referència a
despeses de gestió administrativa)
 Benefici industrial : 4,00%
 Total costos indirectes: 5,50%
Costos salarials: són els que es detallen a l’Annex 1 – Càlcul costos. Per la determinació
dels costos salarials cal tenir en compte que el cost del personal a subrogar és superior
que el cost salarial segons el conveni col·lectiu aplicable i, en conseqüència, a l’hora de
determinar el preu del contracte, i per tal de garantir que es puguin mantenir les
obligacions laborals derivades de la subrogació de personal, s’han tingut en compte els
costos salarials del personal a subrogar. A més, i per garantir possibles millores de
condicions salarials, al total de costos salarials se li ha aplicat un petit increment que
queda cobert amb els preus unitaris del contracte destinats al pagament d’aquests
conceptes (preu/hora de personal de cuina i de monitoratge).
Preu màxim anualitat:
És el que s’ha indicat com a pressupost base de licitació, atenent que el mateix es fixa
com a límit màxim de despesa d’acord amb la Disposició Addicional 33 de la LCSP
Preus unitaris de licitació:
Com s’ha dit, el pressupost base de licitació s’ha calculat en base als preus unitaris de
licitació, que són els que es detallen a continuació per cada concepte/unitat d’execució:
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Concepte
menú

Preu unitari
1,72€

Cuiner/a
Monitors
Coord. monitors

16,55€
13,95€
16.50€

Aquests preus unitaris són els que els licitadors hauran d’incloure a les seves
proposicions, oferint preus iguals o inferiors als indicats (podran millorar a la baixa l’import
d’algun/s o tots els preus a les seves ofertes).
Les proposicions que ofereixin algun dels preus unitaris per sobre dels indicats en aquest
apartat seran rebutjades.
Valor estimat del contracte: tres-centes divuit mil quaranta-tres euros amb vuitanta
cèntims, IVA exclòs 318.043,80€ (inclou la durada principal del contracte, les possibles
pròrrogues i les modificacions previstes en el pcap, sense iva)
f)

Revisió de preus:
No

D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la
desenvolupa, no procedeix la revisió de preus d’aquest contracte.
g) Procediment de licitació
Obert subjecte a regulació harmonitzada
Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment
previst per contractes de serveis i subministraments amb valor estimat igual o superior a
214.000,00 €.
h) Divisió de l’objecte del contracte en lots:
No
No es contempla divisió per lots per tal de facilitar-ne la gestió i la coordinació amb
l’empresa a la qual s’adjudiqui el contracte ja que es tracta d’un únic menjador i per tant
un únic servei.
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i)

Consignació pressupostària amb càrrec a les partides següents:

2021 80 326 2279924 - “Menjador escolar Rocalba”
j)

Requisit/s de capacitat:

Els generals exigits legalment.
k) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional:
Classificació del contractista
Les empreses podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació en el grup,
subgrup i categoria que s’indica a continuació:
Grup: M – Serveis Especialitzats; Subgrup 6 – Hostaleria i serveis de menjars – Categoria 3
Si no disposen de classificació, hauran d’acreditar la solvència amb els mitjans que
s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles, per import igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost base de licitació: 132.518,25€ IVA exclòs.
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en
aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la
xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys
corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de
justificació per l’aportació d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta
situació i la documentació de què disposa per verificar per el seu volum anual de negocis
(exemple: declaració del volum de negocis de les declaracions de les rendes
corresponents...).
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Justificació: Atenent a l’objecte del contracte i al perfil dels possibles licitadors, es
considera que el mitjà requerit és el que millor pot acreditar la seva solvència econòmica i
financera.
Solvència tècnica o professional
El licitador haurà d’acreditar la solvència tècnica o professional aportant una relació dels
principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en
el seu poder que acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Com a mínim, cal que l’import anual acumulat en un dels anys sigui igual o superior al
que s’indica a continuació: 70% del pressupost base de licitació (61.841,85€)
Justificació: Atenent a la naturalesa de l’objecte del contracte i a les característiques de
les prestacions a realitzar, es considera que el mitjà requerit és el que millor pot acreditar
la seva solvència tècnica o professional.
l)

Criteris d’adjudicació:

Els criteris d’adjudicació s’estableixen en la seva totalitat com a criteris avaluables de forma
automàtica.
Els diferents criteris que es consideraran, el repartiment de punts, les fórmules per al seu
càlcul i les corresponents justificacions estan detallats a l’Annex 2 – Criteris
d’adjudicació.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En relació a l’oferta econòmica es considerarà oferta anormalment baixa la que es
determina a continuació:
 En cas que concorri un únic licitador, es considerarà que l’oferta és anormalment
baixa quan signifiqui més d’un 25% de baixa respecte al preu de licitació.
 En cas que es presentin dues empreses, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui un 20% més baixa que l’oferta econòmica més alta.
 En cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa aquella
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oferta que obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació sigui un 10%
superior a la mitjana de les puntuacions de totes les empreses. Si un cop calculada la
mitjana aritmètica es detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que aquesta
mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les ofertes sense tenir en compte l’oferta
amb la puntuació més baixa i serà aquesta nova mitjana la que servirà de referència
per calcular les ofertes anormalment baixes.
En aquests casos es procedirà segons el que s’estableix als punts 4 a 7 de l’article 149 de
la LCSP.
Criteris específics de desempat:
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre
dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de prelació
que s’indica, per tal de facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge
de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els
requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
3. Les ofertes d'entitats reconegudes com organitzacions de comerç just per a
l'adjudicació dels contractes que tinguin com objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
4. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
m) Persona responsable del contracte:
Cap d’Àrea d’Educació i Joventut, Josep Compte i Clavaguera.
n) Modificacions del contracte: Es podrà modificar el contracte:
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Si
Transcorreguts ja molts cursos des de que el Consell Comarcal de la Garrotxa esta
gestionant menjadors escolars, és un servei el qual no es poden determinar amb exactitud
els motius que poden originar una modificació respecte els imports adjudicats ja sigui a
l’alça o a la baixa. Les variables o circumstàncies que poden donar lloc a modificacions al
llarg de la durada del contracte poden ser:


Canvis d’horaris en l’escola que afectin a un major o menor ús del servei de menjador
escolar, i també a l’incrementar o disminuir horari del servei, pot implicar una
modificació del personal necessari.



Que s’incrementin/disminueixin usuaris perquè hi hagi més beneficiaris d’ajuts parcials
o totals de menjador fruit de les convocatòries d’ajut.



Que arribi una resolució del Departament d’Educació autoritzant la contractació de
monitors per atendre usuaris del menjador amb necessitats educatives especials.



Que el volum de tasques previstes en la coordinació del servei impliqui una major
dedicació del personal i que obligui a una ampliació de la jornada laboral del personal.



Que s’incrementi/disminuexi el personal adscrit al servei.



Aquest contracte serà reduïble, i també ampliable amb les noves escoles, ja siguin
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria o educació especial i casals d’estiu, que
es puguin adherir o deixar el servei de menjador un cop estigui formalitzat, i també amb la
incorporació de nous comensals d’acord amb les possibilitats de cada centre educatiu.

El límit màxim pel total de les modificacions contractuals que s’adoptin s’estableix en el
20% del preu d’adjudicació inicial.
Les possibles modificacions del contracte no podran suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos al contracte.
o) Subcontractació:
Segons règim general de l’article 215 LCSP
p) Causes de resolució específiques del contracte:
No
q) Règim sancionador
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1.- Infraccions lleus:
a) No respectar les normes de funcionament del servei, 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 del servei, o que aquests
presentin un estat indecorós.
c) No atendre les modificacions del pla de menús proposades per la Comissió de Menjador o
del Departament de Salut
d) Portar menús incomplets, en condicions inadequades a nivell de temperatura, o a nivell de
quantitats i/o qualitats insuficients.
e) Document informatiu amb el pla de menús mensual amb incorreccions, incomplet o que no
es correspongui amb els menús servits.
f) 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.
g) La lleugera incorrecció del contractista 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.
h) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
i) No comunicar situacions contràries al bon estat de conservació dels mitjans adscrits al
servei.
j) Les discussions entre operaris durant la prestació del servei.
k) Incomplir els acords adoptats per la comissió de seguiment del servei de menjador de cada
centre docent sobre la gestió de l’activitat, o les indicacions de la direcció del centre o de
l’ens contractant, sempre que aquestes indicacions o acords no tinguin el caràcter de greus
o molt greus.
l) 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 pugui conceptuar com a lleu.
m) Incomplir qualsevol element previst en clàusula 4, 5 o 6 del PPT.
2.- Infraccions greus:
a) La reincidència en els incompliments contractuals lleus. S’entén per reincidència cometre
tres faltes lleus en el termini d’un any.
b) Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, en especial, la manca dels
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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 contractista 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 Comarcal.
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 el servei 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 el
moment de la realització de les inspeccions tècniques considerat com a defectuós.
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) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que
causin danys a l’Administració o als usuaris i no constitueixin falta molt greu.
p) Tolerar la comissió de faltes greus o molt greus per part del personal del servei.
q) 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.
r) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que no sigui
constitutiva de falta molt greu.
s) L’incompliment injustificat l’horari del servei que, acumulat, representi un mínim de deu
hores dins del mes natural.
t) Posar en perill o pertorbar la correcta prestació del servei.
u) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que siguin
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detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies del
contractista.
v) Les discussions greus entre el personal adscrit al servei durant la seva prestació .
w) Cometre infraccions molts greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants
fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
x) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents del
Consell relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, i també tota infracció
no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui
conceptuar com a greu.
y) Incompliment de la condició especial d’execució prevista als plecs.
3.- Infraccions molt greus:
a) La mera reincidència en la mateixa falta greu, o haver estat sancionat per la comissió de
tres faltes greus, tot això en el període d’un any.
b) Exercir l’activitat de menjador escolar sense les autoritzacions administratives necessàries.
c) El retard en l’inici de la prestació del servei, una vegada formalitzat el contracte, 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 càrrega que afecti totalment o
parcialment el servei, sense obtenir abans el consentiment del Consell en la forma prevista
en aquest plec.
f) Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes al servei de forma exclusiva en usos o
tasques diferents dels propis del servei, acceptant qualsevol mena de contraprestació o
remuneració.
g) Prestar el servei 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 del
servei, quan no constitueixi falta greu.
i) Incomplir qualsevol de les prescripcions de les disposicions legals o reglamentàries sobre
el menjador escolar o incomplir les ordres del Consell destinades a evitar situacions
molestes, nocives, insalubres o perilloses.
j) Incomplir les obligacions socials o fiscals o laborals.
k) L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les
inspeccions tècniques com a molt defectuós.
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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
condicions en la seva utilització.
m) No utilitzar els mitjans o materials oferts.
n) Les accions o omissions en exercici del servei 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 del servei, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació del servei
d’un dia o més, si no hi ha una causa de força major.
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 de
l’ens contractant.
s) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que
causin danys a l’Administració o als usuaris i es puguin conceptuar com a molt greus.
t) Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular amb incompliment de les
condicions establertes.
u) Obstruir la inspecció del servei o d’algun dels seus elements.
v) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Consell
relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, i també tota infracció no
recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar
com a molt greu.
4.- Sancions:
Les sancions que seguidament es relacionen s’aplicaran sobre el pressupost base de licitació
del lot corresponent, IVA exclòs, dividit per 10, que equivaldria a un pressupost base de
licitació mig mensual del servei. Per tant, la base de càlcul per a la imposició de sancions és
de 70.930,25€
Sobre aquest import base, s’aplicaran les següents sancions:
a) Infraccions lleus: entre un 1% i un 2% .
b) Infraccions greus: entre un 3% i un 5%.
c) Infraccions molt greus: entre un 6% i un 10%
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5.- Graduació de les sancions
Per graduar les sancions, i actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, es
tindrà en compte, a més del fet objectiu en què consisteixi la infracció:


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.

r) Assegurança responsabilitat civil:
El contractista haurà de disposar de les següents assegurances:
- Pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al
seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat dels servei objecte de licitació, pels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar als destinataris del servei ofert per una suma
assegurada mínima de 300.000 EUR per víctima i
1.200.000 € per sinistre.
- Pòlissa d'accidents pels treballadors pels imports pactats en el Conveni Col·lectiu
corresponent i vigent; O en el seu defecte, una pòlissa que cobreixi a més de les
despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 EUR per mort - a destinar a
despeses de sepeli- i un capital mínim de 6.010,12 EUR per invalidesa per accident).
Aquesta pòlissa podrà ser substituïda per la de responsabilitat civil sempre i quan
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aquesta última cobreixi de forma específica els accidents de treballadors que es
produeixin durant el servei objecte de licitació.
L’acreditació de disposar d’aquestes assegurances s’haurà d’aportar en el moment en què
es realitzi la proposta d’adjudicació del contracte i s’haurà de realitzar mitjançant un
certificat emès per la companyia asseguradora conforme consta vigent la pòlissa que
escaigui i que determini el nº de pòlissa, el prenedor de l’assegurança, el beneficiari,
l’import de la cobertura, les cobertures incloses i el seu termini de vigència.
s) Termini de garantia del contracte:
Atesa la naturalesa del present contracte, no s’estableix cap termini de garantia.
t) Condicions especials d’execució:
D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableix com condició especial d’execució que
almenys un 25% del personal de nova contractació sigui menor de 35 anys i provingui de
l’atur o majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.
Aquesta condició es fixa per tal de combatre l’atur juvenil i de llarga durada, finalitat
prevista a l’article 202 LCSP.
Per tal d’acreditar-ne el compliment, el contractista haurà d’aportar, cada vegada que es
produeixin noves contractacions de personal, el certificat de publicació de l’oferta de treball
al SOC, els contractes dels nous treballadors i documentació acreditativa de la situació
d’atur d’aquells que en provinguin.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució es considerarà una infracció greu.
u) Forma de pagament
El contractista emetrà una factura a mesos vençuts per cadascun dels centres educatius,
detallant el nombre d’hores o número de menús, segons correspongui, i l’import de cada
unitat d’execució.
v) Subrogació de personal
D’acord amb el que disposa l’article 130 de la LCSP, s’informa que en el present contracte
hi ha personal que, de conformitat amb el conveni col·lectiu d’aplicació, ha de ser objecte
de subrogació.
La informació sobre aquest personal és la que consta a l’Annex 4 - Subrogació de
personal.
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ANNEX 1 – CÀLCUL COSTOS
Per fer el càlcul de menús s’han comptat dies escolars establerts que es referencien en
l’annex I Característiques del servei del plec tècnic:
Previsió 21/22
16.150

Total menús

Per fer el càlcul dels costos econòmics s’han tingut en compte el personal necessari (no el
personal a subrogar), el nombre de menús previstos, multiplicats per la unitat d’execució
corresponent.
La que fa referència al preu del menú inclou l’import corresponent a benefici industrial i
despeses generals, que en la taula següent s’especifica l’import total de cadascun :

Costos
directes

Costos
Indirectes

Concepte
menús

sense IVA
22.933,00 €

IVA
2.293,30 €

TOTAL
25.226,30 €

personal cuina

20.273,75 €

2.027,38 €

22.301.13 €

personal monitors

24.412,50 €

24.412,50 €

coordinadora

15.881,25 €

15.881,25 €

Benefici industrial

3.553,00 €

355,30 €

3.908,30 €

1.292,00 €

129,20 €

1.421,20 €

4.805,18 €

93.150,68 €

Despeses
generals
TOTAL

88.345,50 €
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ANNEX 2 – CRITERIS A’ADJUDICACIÓ
Els criteris d’adjudicació de la present licitació són els que es defineixen en el present annex.
Tots els criteris d’adjudicació són quantificables de forma automàtica, d’acord amb les formules
o barems previstos per a cadascun.
Els criteris s’han establert tenint en compte la relació de costos i qualitat del servei, sobretot
atenent a què, per la naturalesa del contracte, es considera important valorar multitud
d’aspectes relacionats amb la qualitat, sobretot, de la matèria primera amb la qual s’elaboraran
els menús dels alumnes dels centres.
La puntuació total dels criteris és de 154 punts.
Els licitadors presentaran la seva oferta mitjançant el model de l’Annex 7 – Oferta econòmica i
d’altres criteris d’adjudicació.
Tot seguit es detallen els diferents criteris d’adjudicació:

1.

OFERTA ECONÒMICA: Fins a 30 punts
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica igualant o millorant a la
baixa els preus unitaris de licitació indicats al PCAP.
Les ofertes econòmiques presentades es valoraran d’acord amb la següent fórmula:
L’oferta econòmica, en la seva totalitat, tindrà una valoració de 30 punts. Cada preu unitari
de licitació es valorarà segons la fórmula següent:
P= (OEi* 30)*Pi / Oi On:
P= puntuació de cada oferta
OEi= Oferta més econòmica
Oi= Oferta que es puntua
Pi= Percentatge de ponderació de cada unitat d’execució
La puntuació total serà la suma dels resultats de l’aplicació de la fórmula a cadascun
dels preus unitari que correspongui.
A continuació es detalla el percentatge de ponderació de cada unitat d’execució, així com
els corresponents preus unitaris de licitació, que són els que també consten al PCAP:
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Preu unitari de licitació

Pi

Menú

1,72€

35%

Cuiner/a

16,55€

25%

Monitors

13,95€

30%

Coord. monitors

16.50€

10%

Totals

100%

Aquesta fórmula permet atorgar la màxima puntuació a la millor oferta econòmica i una
puntuació proporcional a la resta de les ofertes. La puntuació obtinguda en aquest
apartat inclourà 2 decimals.
La suma dels 30 punts d’aquest criteri no s’han distribuït de forma homogènia a
cadascuna de les unitats d’execució, sinó que s’ha determinat un percentatge de
ponderació per a cadascuna d’elles en funció de la importància que s’ha considerat que
tenien:
 Menú: 35% ja que incorpora els costos de coordinació i marge de contribució.
 Personal: S’atorga un percentatge diferent tenint en compte les seves funcions i el
nombre de persones en cadascuna de les categories

2.

CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ: Fins a 63 punts
Seguidament es relacionen una sèrie de criteris que estan directament relacionats amb
les característiques del menú que se servirà als usuaris dels menjadors escolars.
Aquests criteris es fixen perquè es consideren directament relacionats amb l’objecte del
contracte i, concretament, permeten obtenir i garantir una major qualitat del servei a
través de la millora en els següents paràmetres:
-

Qualitat dels productes que conformen els menús.

-

Varietat de productes i la seva adequació a la temporada anual que els
correspongui.

-

Equilibri nutricional dels menús.

-

Disminució de les emissions de CO2 causades pel transport dels menús, premiant
els productes de proximitat ja que requereixen de menys distància de transport i
garanteixen en aquest sentit una major protecció del medi ambient.

-

Afavoriment de la “dieta mediterrània”, com a garantia de qualitat reconeguda
nutricionalment.
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-

Menor discriminació possible dels usuaris per possibles intoleràncies i/o al·lèrgies,
premiant aquelles ofertes que garanteixin en major proporció l‘adequació dels
menús per a aquestes situacions sense necessitat d’incorporar variacions
significatives respecte als menús de la resta d’usuaris.

-

Relació dels menús amb trets culturals locals.

En aquest sentit, els criteris d’adjudicació que s’inclouen en aquesta “categoria” són els
següents:
a) Producte de temporada (màxim 4 punts):
Els menús s’han d’elaborar, com especifica el PPT, tenint en compte les quatre
temporades (estacions) de l’any.
Es valorarà la inclusió de productes de temporada en la proposta de menú, a raó de
0,5 punts per producte, i fins a un màxim de 4 punts.
En aquest apartat no es puntuaran les fruites.
Per obtenir la puntuació, cal oferir almenys un producte per cadascuna de les
diferents temporades. En cas que no s’ofereixi aquest mínim, la puntuació total
d’aquest criteri serà de 0 punts.
L’oferta ha de detallar els productes per temporada segons el següent model:
-

Hivern (llistat de productes)
o
o
o

-

Primavera (llistat de productes)
o
o
o

-

Estiu (llistat de productes)
o
o
o

-

Tardor (llistat de productes)
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o
o
o
b) Varietat de fruita (màxim 4 punts):
S’exigeix una proposta mínima obligatòria de 4 varietats de fruita per cada trimestre
natural, segons es determina a la clàusula 4 del PPT.
Es puntuarà l’oferta que inclogui més de 4 varietats de fruita per cada temporada, a raó
de 0,5 punts per cada varietat de més oferta i fins a un màxim de 4 punts.
Per obtenir la puntuació, cal oferir almenys una fruita de més per cadascun dels
trimestres. En cas que no s’ofereixi aquest mínim, la puntuació total d’aquest criteri serà
de 0 punts.
L’oferta ha de detallar la fruita per trimestre segons
el següent model: 1r. trimestre (setembre –
desembre):
a. (obligatòria):
b. (obligatòria):
c. (obligatòria):
d. (obligatòria):
e. (puntuable):
f. (puntuable):
g. (puntuable):
h. (puntuable):
2n. trimestre (gener – març)
a. (obligatòria):
b. (obligatòria):
c. (obligatòria):
d. (obligatòria):
e. (puntuable):
f. (puntuable):
g. (puntuable):
h. (puntuable):
3r. trimestre (abril – juny):
i. (obligatòria):
j. (obligatòria):
k. (obligatòria):
l. (obligatòria):
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m.
n.
o.
p.

(puntuable):
(puntuable):
(puntuable):
(puntuable):

c) Producte ecològic (màxim 2 punts):
Es puntuarà la inclusió de productes ecològics en la proposta de menú, a raó de 0,5
punts per producte i fins a un màxim de 2 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el
curs amb una periodicitat mínima de dues vegades al mes.
Es considerarà producte ecològic aquell que compleixi amb les especificacions
tècniques que estableixen els Reglaments (CE) 834/2007,889/2008 i 1235/2008 sobre
producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament
CEE/2092/91 o estàndard equivalent, amb certificació del responsable- dietista de
l’empresa.
L’oferta ha de detallar el nom
i tipus de producte: 1.
2.
3.
4.
d) Producte integral (màxim 4 punts):
Es puntuarà la inclusió de productes integrals en la proposta de menú, a raó d’1 punt
per producte i fins a un màxim de 4 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el curs
amb una periodicitat mínima d’1 cop al mes, excepte el pa (si s’ofereix) que tindrà una
periodicitat d’1 cop a la

setmana.
Es considerarà producte integral els aliments elaborats a partir de la mòlta del
gra complet. L’oferta ha de detallar el nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.
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e) Pa (màxim 5 punts):
Es puntuarà amb 5 punts que el pa que se subministri amb el menú sigui elaborat en
un radi inferior a 50 km respecte al centre on es presti el servei.
Aquest producte s’haurà d’oferir
diàriament durant tot el curs. Caldrà
indicar a l’oferta:
-

Compromís de subministrament de pa elaborat a menys de 50km: Sí / No

f) Varietat de carns (màxim 4 punts)
Es puntuarà la inclusió de varietat de carn en la proposta de menú com a segon plat,
a raó de 0,5 punts per producte i fins a un màxim de 4 punts.
Cadascun d’aquests productes s’oferirà de forma alternada amb la condició que
s’ofereixin com a mínim 1 cop cada dos mesos i el nombre de productes setmanals que
s’acordin d’acord amb les recomanacions rebudes per part del Departament de Salut
L’oferta ha de detallar el nom i tipus de producte: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g) Varietat de peixos (màxim 3 punts)
Es puntuarà la inclusió de varietat de peixos en la proposta de menú com a segon plat,
a raó de 0,5 punts per producte i fins a un màxim de 3 punts. No s’acceptaran perca,
panga o tilapia.
Cadascun d’aquests productes s’oferirà de forma alternada amb la condició que
s’ofereixin com a mínim 1 cop cada mes i entre 1 i 2 productes diferents per setmana
L’oferta ha de detallar el nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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h) Afectació del menú a intoleràncies (màxim 3 punts)
Es puntuarà amb 3 punts, l’adaptació del menú a les intoleràncies i al·lèrgies sense que
suposin una variació de la tipologia del producte.
Caldrà indicar a l’oferta:
-

Compromís d’adaptar el menú sense variació de tipologia de producte: Sí / No

i) Producte de Km 0 (màxim 24 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes de proximitat en la proposta de menú, a raó de 2
punts per producte i fins a un màxim de 24 punts.
Els productes proposats de km 0 són els que s’oferiran durant tot el curs d’acord amb la
programació de menús.
S’entén com a producte de proximitat aquell que:


Ha estat produït amb matèria primera en un radi de 50 km respecte al centre escolar.



Ha estat transformat en un radi de 50 km respecte al centre escolar.

En aquest apartat no es comptabilitzarà el pa. L’oferta ha de detallar el nom del
producte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
j) Producte de producció integrada (màxim 10 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes de producció integrada en la proposta de menú, a
raó de 2 punts per producte i fins a un màxim de 10 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el curs
amb una periodicitat mínima d’un cop cada 2 mesos.
S’entén com a producció integrada, segons Decret 241/2002 de 8 d'octubre, pel qual
es regula la producció integrada a Catalunya.
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L’oferta ha de detallar el nom del producte:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI: Fins a 43 punts
Seguidament es relacionen una sèrie de criteris que estan directament relacionats amb la
qualitat en el funcionament del servei de menjadors escolars i que, concretament,
estan destinats a:
-

Millorar l’atenció a les famílies i als alumnes.
Vetllar per una programació d’activitats pels alumnes amplia, variada i adaptada a cada
centre i franja d’edat.
Establir una política de comunicació àgil i amplia amb les famílies.
Incidir en la formació continuada del personal adscrit al servei.
Valorar la qualitat organitzativa de les empreses i la seva responsabilitat social (gestió
ètica, transparència, tipologia de treballadors...).
Aplicar les noves tecnologies en la gestió del contracte, per motius d’eficàcia i eficiència.
Obtenir la immediatesa en la resolució i comunicació d’incidències.

En aquest sentit, els criteris d’adjudicació que s’inclouen en aquesta “categoria” són els
següents:
a) Economia social (màxim 2 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes provinents de cooperativa, d’empresa inserció,
centre especial de treball o similar que sigui part principal del primer plat, segon plat o
de les postres del menú, a raó de 0,50 punts per producte fins a un màxim de 2 punts .
Els productes que s’ofereixin s’hauran d’incloure en el menú durant tot el curs amb una
periodicitat mínima d’1 cop al mes, excepte els productes que continguin sucre afegit
que s’oferiran amb un periodicitat màxima d’1 cop cada 2 mesos.
En el cas que els productes d’economia social siguin els mateixos que els oferts en
l’apartat de productes de km0, producte integral, ecològic o producció integrada
s’aplicarà la periodicitat especificada en cadascun dels apartats.
L’oferta ha de detallar el producte provinent d’empreses d’economia social que
s’inclourà als menús:
1.
2.
3.
4.
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b) Innovacions tecnològiques (màxim 2 punts)
Es puntuarà amb 2 punts l’equipació de tots els centres amb un punt de connexió
(tauletes o smartphone) per transmetre les dades d’assistència diàriament d’acord amb
el format que estableixi el consell comarcal.
Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de subministra tauletes o smartphone a tots els centres: Sí / No
c) Hores coordinador de zona (màxim 5 punts)
Es puntuarà les hores de més de les obligatòries estipulades a la clàusula 15.5 del
PTT de la coordinadora de zona, a raó de 1 punt per cada hora fins a un màxim de 5
punts.
L’oferta ha de detallar el número d’hores setmanals de més:
0
1
2
3
4
5
d) Activitats setmanals (màxim 20 punts)

Es puntuarà la proposta d’activitats setmanals per a cadascun dels centres i en cada
franja escolar que l’empresa pugui oferir, a raó de 2 punts per cada proposta d’activitat
setmanal, i fins a un màxim de 20 punts.
En aquest apartat únicament es valoren les activitats que l’empresa pot oferir per
posteriorment incloure a la programació d’activitats. La programació detallada de les
activitats, que no és el que es valora en aquest punt, es realitzarà un cop adjudicat el
contracte, segons es defineix a la clàusula 14.1 del PPT.
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L’oferta haurà de detallar l’activitat i franja escolar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

e) Ampliació formació contínua (màxim 7 punts)
Es puntuarà la formació continua del personal, en un màxim de 7 punts, a raó de :
 1 punt si el pla presenta proposta de detecció de necessitats formatives.
 1 punt si el pla presenta oferta de formació continuada on-line per personal de cuina
i/o monitoratge
 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 de monitoratge amb un contracte superior a
6 mesos, que no està en possessió de la titulació a l’inici de la prestació del
servei. Assumpció mínima del 50% del cost de la matrícula.
 2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al curs de director d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil al personal de monitoratge amb un contracte superior a
6 mesos, que no està en possessió de la titulació a l’inici de la prestació del
servei. Assumpció mínima del 50% del cost de la matrícula.
Aquestes ampliacions s’hauran d’incorporar al Pla de formació continuada exigit,
identificant-les com a propostes formatives d’ampliació.
Un cop finalitzat cadascun dels cursos caldrà comunicar-ho al Consell Comarcal de la
Garrotxa. En el cas que no es comuniqui en el termini de 15 dies després de la seva
realització s’entendrà com una falta greu. També s’entendrà com a falta greu si no s’ha
presentat l’informe de detecció de necessitats formatives (si així està previst en el pla de
formació) com a molt tard al finalitzar el segon trimestre del curs. També s’haurà de
comunicar el nom de les persones que s’han inscrit per realitzar el curs de monitors.
L’oferta ha de detallar quin tipus de formació està previst en pla de formació i adjuntar si
és necessari:

 Pla de formació amb la detecció de necessitats formatives (adjuntar)
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 El pla de formació ofereix formació continuada on-line(adjuntar)
 Es facilita l’accés al curs de monitor de lleure.
 Es facilita l’accés al curs de director de lleure.
f) Pla de comunicació amb les famílies (màxim 2 punts)
Es puntuarà l’augment dels canals de comunicació existents (informe trimestral i
informe diari pels alumnes de P3 previstos a la clàusula 14.2 del PPT , a raó de 1 punt
per cada canal, màxim 2 punts. Actualment la informació es fa arribar a les famílies per
correu electrònic.
S’exclou com a canal de comunicació el paper. Aquest s’utilitzarà per fer arribar la
informació només a les famílies que no disposin dels mitjans tecnològics necessaris.
L’oferta ha de detallar el canal de comunicació:
1.
2.

g) Sessions informatives (màxim 5 punts)
Es puntuarà l’organització de sessions informatives sobre alimentació adreçades a
pares/mares, a raó de 2,5 punts per sessió i fins un màxim de 5 punts. Les xerrades
d’hauran de realitzar durant el període de durada del contracte.
L’oferta ha de detallar el nom de les sessions informatives:
1.
2.

4.

MILLORES: Fins a 18 punts
L’apartat de millores es puntuarà amb un màxim de 18 punts:
-

Congelador

Es puntuarà amb 5 punts el subministrament, posada en funcionament i retirada del
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vell d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament. El congelador nou haurà de complir
les característiques següents:
 Congelador horitzontal. Mides aproximades: 1260x620x900
 362 litres de capacitat
 Classe energètica mínima: B (d’acord amb la nova nomenclatura d’eficiència
energètica aplicada a partir de l’1 de març de 2021)
Caldrà indicar a l’oferta:
-

Compromís de subministrament posada en funcionament i retirada del vell d’acord
amb les indicacions de l’Ajuntament: Sí / No
En cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica de la campana que se subministrarà.

-

Descalcificador

Es puntuarà amb 5 punts el subministrament, muntatge i retirada del descalcificador
vell amb les següents característiques:
 Descalcificador automàtic de rentaplats de 7 litres mínim. (alçada màxima
700mm)
 De baix consum
Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de subministrament, muntatge i retirada del descalcificador vell: Sí / No
En cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica del descalcificador que se
subministrarà
-

Guixeta/vestidor

Es puntuarà amb 3 punts el subministrament i muntatge d’una guixeta/vestidor per
deixar el vestuari del personal de cuina i monitoratge amb les següents
característiques:


Equipat amb lleixes i barra penja-roba



Mides màximes: 40cm x 85cm x 210cm

Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de subministrament i muntatge de la guixeta/vestidor: Sí / No
-

Joc Kapla

Es puntuarà amb 2 punts el subministrament del joc Kapla de 1000 peces
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Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de subministrament del joc Sí / No
-

Formació extraordinària

Es puntuarà amb 3 punts la realització per part de l’empresa d’una activitat formativa
per curs. La temàtica serà proposada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest
curs no podrà tenir un cost superior a 800€/curs.
Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de realitzar la formació: Sí / No
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ANNEX 7 – MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
El Sr/a.................................................................................., amb DNI ...................................,
com a representant de l’empresa .............................................................................., amb
NIF......................................, una vegada assabentat de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte del servei de menjadors escolars de la comarca de la Garrotxa,
es compromet a realitzar-lo amb subjecció als plecs de condicions administratives i
prescripcions tècniques i per les quantitats o amb les ofertes i consideracions següents:

1- OFERTA ECONÒMICA

Concepte
menú

Preu ofert

Cuiner/a
Monitors
Coord. monitors

2.

Preu unitari
1,72€
16,55€
13,95€
16.50€

CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ:
a) Producte de temporada
-

Hivern (llistat de productes)
o
o
o

-

Primavera (llistat de productes)
o
o
o
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-

Estiu (llistat de productes)
o
o
o

-

Tardor (llistat de productes)
o
o
o

b) Varietat de fruita
1r. trimestre (setembre – desembre):
a. (obligatòria):
b. (obligatòria):
c. (obligatòria):
d. (obligatòria):
e. (puntuable):
f. (puntuable):
g. (puntuable):
h. (puntuable):
2n. trimestre (gener – març)
a. (obligatòria):
b. (obligatòria):
c. (obligatòria):
d. (obligatòria):
e. (puntuable):
f. (puntuable):
g. (puntuable):
h. (puntuable):
3r. trimestre (abril – juny):
a. (obligatòria):
b. (obligatòria):
c. (obligatòria):
d. (obligatòria):
e. (puntuable):
f. (puntuable):
g. (puntuable):
h. (puntuable):
c) Producte ecològic
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Nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.
d)

Producte integral
Nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.

e) Pa (màxim 5 punts):
Compromís de subministrament de pa elaborat a menys de 50km: Sí / No
f) Varietat de carns
Nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g) Varietat de peixos
Nom i tipus de producte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

h) Afectació del menú a intoleràncies
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Compromís d’adaptar el menú sense variació de tipologia de producte: Sí / No
i) Producte de Km 0
Nom del producte:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
j) Producte de producció integrada
Nom del producte:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI:
a) Economia social
Producte provinent d’empres d’economia social que s’inclourà als menús:
1.
2.
3.
4.
b) Innovacions tecnològiques
Compromís de subministrar tauletes o smartphones a tots els centres: Sí / No
c) Hores coordinador de zona
Número d’hores setmanals de més:
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0
1
2
3
4
5

d) Activitats setmanals
Activitat i franja escolar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
e) Formació contínua

Tipus de formació que està previst en el pla de formació i adjuntar si és necessari:
a. Pla de formació amb la detecció de necessitats formatives (adjuntar)
b. El pla de formació ofereix formació continuada on-line(adjuntar)
c. Es facilita l’accés al curs de monitor de lleure. Caldrà especificar com es facilita.
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d. Es facilita l’accés al curs de director de lleure. Caldrà especificar com es facilita.

f) Pla de comunicació amb les famílies
Canal de comunicació:
1.
2.
g) Sessions informatives
Nom de les sessions informatives:
1.
2.

4.

MILLORES:
-

Congelador
Compromís de subministrament posada en funcionament i retirada del vell d’acord
amb les indicacions de l’Ajuntament: Sí / No
En cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica de la campana que se subministrarà.

-

Descalcificador
Compromís de subministrament, muntatge i retirada del descalcificador vell: Sí / No
En cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica del descalcificador que se
subministrarà

-

Guixeta/vestidor
Compromís de subministrament i muntatge de la guixeta/vestidor: Sí / No

-

Joc Kapla
Compromís de subministrament del joc: Sí / No
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-

Formació extraordinària
Compromís d’oferir formació extraordinària cada curs mentre duri l’adjudicació: Sí /
No
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ANNEX 4 – INFORMACIÓ SOBRE PERSONAL A SUBROGAR
En les relacions de personal a subrogar, és possible que hi hagi persones que estiguin contractades més hores per realitzar d’altres serveis en el centre educatiu.
Aquests serveis no son objecte d’aquesta licitació, estan contractats i gestionats per l’AFA/Ajunament. Les hores que destinen a aquestes tasques no estan incloses
en la relació de personal
Escola Rocalba

Conveni col·lectiu aplicable:

Treballador
/a

Data
antiguitat

2

12.09.2006

Empleats Públics Ens Locals Menys 20.000 hab.

Venciment
contracte

Categoria
C2/3

Grup de
cotització

Codi
contracte

Salari
mensual (€)

Salari anual
(€)

Cost anual
Seg. Social (€)

Total cost
anual (€)

Dedicació
al servei
(%)

Dedicaci
ó al
servei
(h)

Jornada
laboral (h)

06

300

1.395,43

15.134,16

4.885,30

20.019,46

84,6 (*)

27,5

5,5

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

