PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI
DE MENJADORS DE l’ESCOLA ROCALBA DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Clàusula 1 Objecte del contracte
Aquest plec comprèn les prescripcions tècniques del servei de menjador de l’escola Rocalba de Sant Feliu de
Pallerols que s'ha acollit a la gestió del Consell Comarcal i que es relaciona a l'Annex I – Característiques del
servei. Així mateix, també s’hauran d’elaborar els menús per a l’escola bressol del municipi
El contracte inclou:




L’elaboració i el subministrament en línia calenta de l’àpat del dinar de l’alumnat i personal del centre
autoritzat pel Consell Comarcal a fer ús del servei.
L’elaboració i subministrament en línia calenta de l’àpat del dinar de l’alumnat i personal de l’escola
bressol autoritzat pel Consell Comarcal a fer ús del servei.
El monitoratge que determini el Consell Comarcal, encarregat de l’atenció (vigilància i/o activitats
interlectives) directa a l’alumnat durant el temps de durada d’aquesta prestació, és a dir, des que
acaben les classes del matí i fins que comencen les de la tarda, que serà de dues hores i mitja com a
màxim.

El servei es durà a terme durant tots els dies lectius d'acord amb l'Ordre que per a cada curs escolar publica el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per la qual s'estableix el calendari escolar, adaptant-se
als dies de lliure disposició i festes locals que afectin cada centre escolar inclòs en aquesta gestió.
En qualsevol cas, la prestació del servei coincidirà amb el nombre de dies lectius/curs escolar, que per les
escoles i instituts són aproximadament 176 dies per anualitat del contracte.
En el cas que el centre apliqui durant algun període del curs la jornada intensiva (cal diferenciar jornada intensiva
de jornada continuada), l’horari del servei de menjador s’adequarà a la mateixa per tal de garantir-ne la correcta
prestació, la qual cosa pot suposar una variació tant de l’horari com de la durada del servei.
Les característiques inicials del servei, tals com el nombre de centres, modalitats de prestació, el nombre
estimat de comensals de cada centre i les singularitats del centre que s'han de tenir en compte, són les
establertes en els annexos adjunts.
El nombre d'usuaris que figura en l'annex I és orientatiu, tenint en compte la utilització del servei durant el curs
escolar 2020/2021 per la qual cosa el contractista haurà d'acceptar tots els que efectivament tinguin dret al servei
amb independència que el nombre total d'usuaris sigui superior o inferior a la previsió inicial del servei.
Clàusula 2 Condicions generals
El contracte s'executarà amb subjecció a aquestes prescripcions tècniques i al plec de clàusules
administratives particulars, al Reglament d’organització del funcionament dels menjadors escolars del
Consell Comarcal de la Garrotxa aprovat pel Consell Comarcal en sessió plenària de data 8 d’abril de 2003,
i d'acord amb les instruccions que l'òrgan contractant doni al contractista per interpretar-les, a través del
seu personal del servei d'Educació.
El contractista serà el responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i dels serveis realitzats, i també
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de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
Els drets i les obligacions del Consell i l'adjudicatari del contracte seran, a més de les que recullen els plecs
de clàusules, les que determina la normativa vigent aplicable. El Consell Comarcal adquirirà solament els
compromisos consignats expressament en aquests plecs i els que resultin de la proposició acceptada.
L’empresa adjudicatària prestarà el servei amb independència i autonomia organitzativa i metodològica, de
manera que en cap cas no s'entendrà jeràrquicament depenent del Consell Comarcal, sens perjudici de les
facultats de supervisió, inspecció, control i vigilància que es reserven als òrgans contractants.
Clàusula 3 Dotació de material
3.1 Material de cuina i menjador
La dotació del mobiliari dels menjadors escolars (taules i cadires) va a càrrec del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament del municipi, segons s'escaigui. El servei de menjador s'ha
de prestar amb el mobiliari existent en aquest moment i ha de ser el centre qui, amb la demanda prèvia i
justificada de la Comissió escolar de menjador, faci els tràmits de sol•licitud de dotació, ampliació o
reposició del mobiliari al Departament d'Educació de la Generalitat o a qui correspongui.
Els centres educatius disposen del parament (gots, plats, coberts, etc.) necessaris per a la prestació del servei.
Correspondrà al contractista la seva reposició i ampliació, si és necessari així com la dels petits electrodomèstics.
Els centres educatius disposen de la dotació de cuina (rentavaixelles, frigorífics, superfícies de treball, etc.) i de la
resta de material. Quan calgui comprar qualsevol aparell/maquinària el contractista s’haurà d’adreçar al Consell
Comarcal que és qui n’assumirà els costos de compra.
L’adjudicatari haurà de reparar amb caràcter immediat, i al seu càrrec, qualsevol desperfecte que es produeixi en
els equipaments de tota mena adscrits al servei. Quan el material estigui en situació de reparació o de revisió,
l'empresa utilitzarà material de reserva propi, similar al substituït, de forma que no es produeixin interrupcions en
els serveis programats.
També haurà d’assumir la reposició dels béns cedits o la indemnització de l'import equivalent al valor dels béns
en el moment de la seva pèrdua, quan no sigui possible la reparació, amb el rescabalament dels danys i perjudicis
produïts en ambdós casos, quan aquells pateixin danys irreparables que els inutilitzin per al servei o el destí propi de
la seva naturalesa fruit d’un mal ús.
Qualsevol equipament a instal·lar requerirà l'acceptació per part dels serveis tècnics municipals o comarcals que
tindrà com a finalitat eliminar, entre els equips disponibles i els proposats per l'empresa, els elements que no
s'ajustin a les necessitats del servei i garantir que es troba en perfecte estat de neteja i conservació així com el
compliment de la normativa sobre l'ús, els nivells del soroll i contaminació, salubritat, dispositius de seguretat i
senyalització.
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar un inventari del material i equipaments de la cuina en el moment
d'iniciar i acabar la prestació del servei.
Tot el material/equipament que es compri o repari en virtut d’aquest contracte quedarà a disposició del servei.
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3.2 Material per a les activitats
La dotació del material per a les activitats que es realitzin durant el servei de menjador , correspon a l'adjudicatari i
s'ha d'adaptar a les necessitats de cada centre i al perfil de l'alumnat, sens perjudici del material cedit per part del
propi centre educatiu i/o de l’AFA, i/o del propi Consell Comarcal de la Garrotxa. L'adjudicatari haurà d'aportar,
com a mínim, el material següent:
o

Material didàctic: aquell material elaborat específicament en el marc del projecte educatiu del centre pel que fa
al servei de menjador (veure clàusula 14) on hi consti, com a mínim, els continguts, les habilitats i els valors a
treballar, la relació d'activitats proposades per fer-ho, el temps que cal invertir-hi i el material fungible
necessari que haurà de ser facilitat per l'adjudicatari. En aquest sentit, l'adjudicatari estarà obligat a elaborar un
material didàctic específic per cada curs escolar que faciliti la consecució dels objectius de la programació
educativa anual del servei de menjador.

o

Recursos didàctics: que són tots aquells materials que no han estat dissenyats explícitament per assolir les
finalitats educatives, tot i que poden facilitar-ne la seva consecució. Aquests materials estaran detallats segons
corresponguin a la programació. En qualsevol cas, AFA i/o la direcció del centre donaran el vist-i-plau a la
proposta de material

Correspon al centre o l’AFA la compra de material addicional i/o fungible per a poder desenvolupar les activitats
que no estiguin incloses en el projecte d’educatiu i que s’hagi acordat que es realitzaran amb l’empresa
adjudicatària.
Clàusula 4 Planificació dels menús
La confecció i els controls dels menús es realitzarà d'acord amb les recomanacions nutricionals que es donen des
dels organismes oficials de salut pública i amb la legislació aplicable. La planificació dels menús haurà de comptar
amb el vist-i-plau d'un/a dietista col·legiat/da i s'adequaran a l'edat dels infants tenint en compte les seves necessitats
energètiques.
La planificació dels menús haurà de ser una tasca consensuada entre els diferents sectors implicats en el menjador
escolar (dietista i comissió de menjador).
L’empresa adjudicatària presentarà al Consell Comarcal i als diferents centres educatius la proposta de planificació de
menús de cada trimestre amb prou antelació per facilitar-ne la coordinació entre els diferents sectors implicats per tal
de recollir les aportacions oportunes.
Així mateix, pel què fa a la periodicitat mensual, els menús setmanals no es podran repetir abans de transcorregudes
cinc setmanes. Es considerarà repetició de menú la inclusió d’un mateix plat en un mateix dia de la setmana en
setmanes diferents.
Caldrà especificar en els menús els ingredients principals del plat i la seva preparació, i de la mateixa manera especificar
els làctics en les postres.
S'hauran de preveure menús especials per a indisposicions esporàdiques i per d'altres casos mèdics, sempre prèvia
presentació per part de l'afectat de certificat mèdic, utilitzant productes substitutius, sempre que sigui possible, per tal
que la derivació del menú no incorpori variacions molt significatives respecte el menú de la resta d’alumnes.
La programació de menús haurà d’incloure almenys 6 propostes gastronòmiques amb aspectes culturals i festius del
nostre entorn (castanyada, Nadal, dijous llarder, final segon trimestre, Sant Jordi, final de curs)

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

Els menús que l'empresa adjudicatària elabori hauran de ser en funció de les temporades estacionals: tardor, hivern,
primavera i estiu i hauran d'incloure una varietat de productes.
Així mateix s’hauran d’oferir almenys 4 varietats de fruita per cadascun dels trimestres naturals (set-des, gener-març,
abril-juny)
Els menús es faran públics prèvia autorització del Consell Comarcal, i es lliurarà mensualment una còpia a la direcció
del centre i per cada comensal, perquè aquest la faci arribar als seus pares o tutors legals.
Es respectaran els costums culturals alimentaris de les famílies, sempre i quan no entrin en contradicció amb les
necessitats nutricionals per a cada etapa d’edat i així ho tingui acordat el consell escolar de cada centre.
Clàusula 5 Configuració de l’àpat
Cada menú estarà compost per l'àpat triturat, quan correspongui per l'edat, o bé, un primer plat i un segon plat amb
acompanyaments, postres, aigua i pa (no podrà ser pa precuit). En relació a la beguda cal dir que l’article 26 de la LBRL
explicita que un servei bàsic es l’abastament domiciliari d’aigua potable. En el cas que l’aigua de l’aixeta no estigués en el
tram de potabilitat marcat per sanitat s’oferirà aigua envasada. Excepcionalment, previ requeriment amb antelació
suficient del centre escolar, l'adjudicatari restarà obligat a prestar el servei en la modalitat de pícnic. En aquests casos,
el preu del menú no variarà.
La matèria primera a utilitzar haurà de ser en tot moment adient pel que fa a les condicions de salubritat i higiene
segons les disposicions vigents, sense que es puguin utilitzar matèries que tinguin gravades en els seus embolcalls
dates de caducitat anteriors a la data d'utilització.
D’acord amb les recomanacions de la l’Organització Mundial de la Salut, la utilització de sal ha de ser moderada i
iodada.
Cal tenir present que la mida de les racions ha de variar en funció de l'edat dels infants, per tal que s'adeqüi a les
necessitats i característiques específiques de cada edat. Malgrat els suggeriments de les racions per a cada edat, cal
tenir en compte les característiques individuals de cada infant (grau d’apetència, pes corporal...)
S'haurà de preveure la possibilitat de repetir d'algun plat sense cap cost addicional si l'alumne ha menjat els plats que li
corresponen i s'ha quedat amb gana.
Així mateix també s’hauran d’aplicar els acords que s’adoptin a la comissió de seguiment del servei de menjador
a partir de les recomanacions del Departament de Salut.
Clàusula 6 Elaboració dels menús
Els licitadors hauran de cuinar als centres on es disposi de cuina pròpia i, en els que no, en els centres que
tinguin cuina autoritzada per cuina central.
Les dates de cessió de les instal·lacions estan supeditades a la vigència de l'adjudicació establerta a aquest
plec de clàusules. La utilització, però, quedarà limitada als dies lectius de cada curs escolar. En el cas de
centres amb cuina central, queda autoritzat l'accés i la utilització de la cuina durant els dies festius i de lliure
disposició del centre si aquests no coincideixen amb la resta de centres educatius a qui es presta el servei de
menjador. També se’n podrà fer ús durant el període de temps que calgui elaborar menús pels casals d’estiu.
El Consell Comarcal cedeix a l’empresa adjudicatària, durant la prestació del servei contractat, la utilització
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dels estris de cada menjador.
Així mateix, i en el cas de centres amb cuina autoritzada com a cuina central o cuina in situ, garanteix l’ús de
les instal·lacions de cuina durant el període de vigència del contracte i durant el període lectiu o d’activitats de
casal d’estiu.
Excepcionalment es podrà admetre l’ús compartit de la cuina dels centres educatius amb altres usos
compatibles amb el servei de menjador escolar, però en aquest cas caldrà els permisos concurrents del
centre educatiu i del Consell Comarcal de la Garrotxa.
El Consell Comarcal, en el cas de centres educatius que proposin una modificació en la modalitat de la
prestació del servei, elaborarà per a cada cas concret un estudi de viabilitat que podrà ser favorable o
desfavorable a la petició. En el cas que un centre educatiu vulgui variar la forma d'elaborar el menú per tal
d'accedir a la modalitat de cuina in situ, serà requisit indispensable que les instal·lacions del centre així ho
permetin, que disposi dels equipaments bàsics necessaris, que reuneixi les condicions sanitàries
corresponents d'acord amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, en qualsevol cas, que
l'estudi de viabilitat sigui favorable.
Clàusula 7 Trasllat d’aliments
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del trasllat dels aliments en les condicions sanitàries i alimentàries
legalment establertes, i tenint cura de que el trasllat no minvi en cap cas la qualitat dels aliments.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de contenidors d’aliments que permetin mantenir la temperatura
establerta en la normativa vigent, tant a l’arribada en el centre com en el moment de servir el menjar. Si
s’escau, així mateix, la persona responsable del menjador controlarà la temperatura, a l’arribada, amb el
termòmetre sonda i registre homologat, portant un registre escrit diari dels resultats de les medicions.
Clàusula 8 Neteja de les instal·lacions
L'empresa adjudicatària serà responsable de la neteja i el manteniment correcte de totes les instal·lacions que utilitzin,
tan si es tracta de cuines, com dels menjadors pròpiament dits o altres espais cedits pel centre. Hauran de tenir a
cada menjador un pla de neteja individualitzat, i aquest pla haurà d’estar exposat en un lloc ben visible per a ser
consultat pels òrgans d’inspecció que corresponguin.
Amb independència de la neteja diària, correspon al contractista fer una neteja periòdica a fons de les instal·lacions
sempre que sigui necessari i com a mínim a l'inici i a la finalització del curs escolar.
En el supòsit de cuina in situ i cuina central, es duran a terme actuacions de desinfecció, desinsectació i desratització
sempre que siguin necessàries, a càrrec de l'empresa/es adjudicatària/es.
En el cas de les escoles bressol, correspondrà a l’empresa adjudicatària, únicament, la neteja del parament.
Clàusula 9 Compliment de la normativa higiènico-sanitària
L'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa higiènico sanitària vigent pel que fa a l'elaboració, manipulació i
trasllat dels aliments i establir un pla d'higiene basat en el sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de control
crítics). També realitzarà un control de recollida de mostres i una auditoria d'higiene i compliment de l'APPCC en
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cadascun dels centres educatius.
L'empresa adjudicatària està obligada a recollir el menú testimoni dels aliments preparats en cada centre educatiu en
tots els àpats que s'efectuïn i serà el corresponent a mitja ració de cada plat servit. La recollida del menú testimoni
s'efectuarà en condicions d'asèpsia, de tal manera que les mostres es recolliran en el moment de servir l'aliment,
dipositant-lo en un pot separat per cada un dels aliments preparats, utilitzant coberts nets per cada aliment i amb les
mans netes en cada un dels processos.
Un cop recollit cada menú testimoni s'etiquetarà amb el nom de l'empresa adjudicatària, el nom del centre
educatiu, la data i hora, el nom del plat mostrejat i el nom de la persona que ha efectuat la recollida.
Aquest menú testimoni es conservarà en el congelador a temperatura -18º i pel termini de 8 dies, sempre que no
contradigui la normativa vigent. En aquest cas, caldrà aplicar el que s’especifica a la normativa.
Clàusula 10 Control de qualitat dels aliments
L'adjudicatari haurà de dur a terme els controls de qualitat que determini la legislació vigent en tot el procés
d'elaboració i manipulació del menjar, fins al seu consum als centres receptors, aplicant per a tal fi els esforços
humans i materials necessaris per garantir un bon servei.
L'adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal de la Garrotxa un informe explicatiu dels mecanismes
de control de qualitat que utilitzaran, abans de l'inici de la prestació del servei i comunicaran en qualsevol
cas les modificacions que es puguin produir al llarg de tot el període de contractació
Clàusula 11 Responsabilitat civil
L'empresa adjudicatària assumirà tota la responsabilitat civil o d'altra naturalesa derivada de la prestació del
servei de menjador i de la utilització d'espais públics, en totes i en cadascuna de les seves fases, d'acord amb allò
que estableix el plec de clàusules administratives particulars.
Clàusula 12 Altres obligacions
L'empresa adjudicatària està obligada a:
Assumir la part proporcional de la despesa que correspongui a la utilització de la cuina /office pel que fa als serveis
corresponents a subministrament de gas i electricitat.
Responsabilitzar-se de la recollida d'escombraries i altres residus generats pel servei, d'acord amb la normativa aplicable i
traslladar-los als punts de recollida establerts per l'ajuntament del municipi.
No realitzar en les instal·lacions cedides dels centres educatius adscrits al servei cap tipus d'obra sense l'autorització prèvia del
Consell Comarcal de la Garrotxa, de l'Ajuntament i del titular del centre.
Comunicar a l'òrgan contractant, des de l'inici de la vigència del present contracte i fins que finalitzi, els possibles canvis de
residència o de telèfon del contractista i del seu representant, i també de la persona o persones que els substituiran en cas
d'absències de més d'un dia lectiu de durada.
Comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa la relació de personal adscrit a cada centre especificant les funcions de
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cadascun d'ells. Caldrà actualitzar aquesta relació cada cop que es produeixi una baixa o canvi de personal.
Comunicar de forma immediata al Consell Comarcal qualsevol sanció, infracció i/o avís cautelar que puguin comunicar-li les
autoritats competents en matèria de higiene i seguretat alimentària.
Establir una mesura alternativa amb previsió que per motiu d'una incidència l'empresa no pugui prestar, excepcionalment, el
servei de forma habitual.
En cap cas, l’empresa adjudicatària atendrà peticions dels centres on presta el servei sense el previ consentiment del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Clàusula 13 Organització del servei
Cada centre educatiu té el seu propi Pla de Funcionament del Servei de Menjador que recull la informació necessària pel que
fa a l’organització del servei, i que pot ser consultat per les empreses licitadores.
L’empresa adjudicatària haurà d’adaptar-se a la personalització del servei que suposa cada Pla de Funcionament i, en
qualsevol cas, consensuar amb el centre educatiu qualsevol proposta de canvi o actualització del mateix.
13.1 Centres amb servei d’atenció a l’alumnat
En aquells centres on el servei inclogui també l'atenció de l'alumnat, el servei comprendrà portar a terme les tasques
següents, sota la responsabilitat de l'empresa adjudicatària:
1.

Vetllar pel funcionament correcte del menjador, organitzant si escau els torns que siguin necessaris i la forma en
què se serviran els menjars, amb la utilització en tot cas, de safates d'autoservei o plats segons l'ús habitual al
centre fins al moment.

2.

Dur a terme el control i el seguiment de l'alumnat usuari del servei de menjador, assistint i donant suport
perquè el temps dedicat al dinar es desenvolupi dins un clima de normalitat i de progrés cap a actituds
cíviques i socials.

3.

Organitzar l'espai de menjador per grups d'edat, procurant que cada alumne tingui un lloc fix.

4.

A petició de cada centre educatiu, oferir el servei dormitori per als alumnes de primer curs d’educació infantil.

5.

Dur a terme el control i seguiment de l’alumnat usuari del servei de menjador i comunicar-ho al servei d’Educació
pels canals establerts en el Reglament de Funcionament del Servei de Menjadors Escolars del Consell Comarcal
de la Garrotxa, diferenciant entre alumnes fixos , professors fixos, alumnes esporàdics i professors esporàdics.

6.

Organitzar l'ús dels diferents espais cedits pel centre i utilitzats per les diferents activitats del menjador, si és el
cas.

7.

Retornar en bon ús o reposar el material didàctic cedit per a la prestació del servei i que constarà en
l'inventari que conformarà cada centre educatiu, si és el cas.

8.

En el supòsit que l'organització del servei ho requereixi, encarregar-se de la vigilància i cura dels alumnes que
hagin de traslladar-se a peu d'un centre a un altre per gaudir del servei de menjador.
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13.2 Comunicació d’incidències
L’adjudicatari restarà obligat a comunicar qualsevol incidència que passi durant el servei al Consell Comarcal de la
Garrotxa en un període màxim de 2 hores a comptar des del moment que es produeixi.
Així mateix també caldrà comunicar-ho al coordinador de zona i a totes aquelles persones que s’especifiquin al pla de
funcionament del servei
Clàusula 14 Projecte educatiu i de lleure
14.1 Proposta de programació
L'empresa adjudicatària, abans de l’inici de l’execució del servei, haurà de concretar una proposta de programació
que s'adeqüi al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i al Projecte Curricular de Centre (PCC) de cada centre educatiu,
i que permeti dotar de continuïtat i coherència la pràctica educativa, compartida i coordinada amb els equips directius
dels centres educatius. La proposta farà referència als eixos transversals i a finalitats educatives del currículum, com ara
l'educació per al consum i l'educació per a la salut.
La proposta de programació concretarà els objectius didàctics, els continguts, la seqüenciació, les activitats
d'Educació i aprenentatge i les activitats d'avaluació.
La proposta de programació haurà de respondre a una actitud clara de responsabilitat i d'atenció als alumnes per
tal d'oferir uns serveis educatius de qualitat. Qualsevol acció que es proposi haurà d’incidir en els àmbits següents:
a)

Alimentari: Assolir uns hàbits de salut. Menjar de tot, menjar equilibradament i fer-ho sense presses i
correctament.

b)

Higiènic i sanitari: rentar mans abans i després de dinar, rentar-se les dents. L'objectiu és que els nens i nenes
coneguin i practiquin aquells hàbits higiènics i sanitaris relacionats amb el servei de menjador.

c)

De relació: ser responsables en el compliment dels càrrecs, adquirir autonomia, menjar correctament i amb
actitud relaxada.

d)

D'educació mediambiental: Foment dels hàbits i de sensibilització mediambiental (estalvi energètic,
recollida selectiva... )

Paral·lelament s'ha d'establir una programació d'activitats de lleure. Aquesta programació no només ha de
comptar amb activitats organitzades pels mateixos monitors (jocs de pati, ludoteca,..) sinó que també ha de preveure
al llarg del curs alguns tallers que es portin a terme per professionals: tallers de teatre, de Nadal, danses, etc., que
tinguin com a objectiu promoure el vessant educatiu del servei de menjador.
La proposta de programació s'ha de portar a terme en coordinació amb els responsables del centre educatiu i haurà de
comptar amb el vistiplau de la Comissió de seguiment de menjador, la qual podrà modificar les activitats presentades per
l’adjudicatari per ajustar-se a les necessitats de cada centre.
14.2 Pla de comunicació
La importància del servei educatiu de menjador escolar tant per les famílies com pels alumnes requereix d'una
adequada informació i comunicació entre els professionals del servei i les famílies. En aquest sentit s'exigirà a
l'empresa adjudicatària que elabori un pla de comunicació on hi constin, com a mínim, els següents elements:
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a)

Sessions de presentació del servei a cadascuna de les direccions dels centres per que coneguin l'empresa
adjudicatària, metodologia de treball, valors, etc. durant el primer any del contracte i abans de l’inici del servei.

b)

Sessions de presentació del servei a les famílies dels alumnes nous a cada curs escolar sempre que el
centre ho requereixi, així com participació en jornades de portes obertes o similars que han de permetre
fer difusió i promoció del servei de menjador. En aquests casos l'empresa designarà un representant de
l'empresa que conjuntament amb el coordinador de centre i l'equip de monitors que assistirà en aquests
actes, per presentar el servei educatiu de menjador de l'escolar: organització, programa educatiu, menús, etc.

c)

Informació diària de l'evolució dels alumnes de P3 que facin ús del servei de menjador. Aquesta informació
serà traslladada diàriament als pares dels alumnes.

d)

La resta d'alumnes rebran un informe del servei de menjador amb caràcter trimestral.

e)

La programació d'un espai de tutoria per atendre a les famílies.

f)

L'elaboració d'un material adreçat a les famílies per tal de donar a conèixer el servei de menjador, els
seu funcionament, els seus objectius pedagògics, les seves activitats, etc.

La responsabilitat d'elaborar els informes correspon al personal monitor d'atenció directa a l'alumnat i de l'empresa
adjudicatària. L'informe serà lliurat al centre educatiu, que el farà arribar a les famílies.
En els centres on no es requereix el personal monitor d’atenció a l’alumnat, l’empresa adjudicatària no tindrà
l’obligació d’elaborar els informes del servei adreçats a les famílies establerts a aquesta clàusula.
S’exclou el paper com a canal de comunicació amb les famílies Aquest s’utilitzarà per fer arribar la informació
només a les famílies que no disposin dels mitjans tecnològics necessaris.
L'empresa adjudicatària assumirà també tota la responsabilitat civil o d’altra naturalesa derivada de l’exercici
d’aquestes activitats i tallers.
Clàusula 15 Personal
L'empresa té l'obligació de subrogar els/les treballadors/es que venen prestant el servei de menjador als centres
educatius, segons es determina al Plec de clàusules administratives particulars.
Tot el personal adscrit a l’execució del contracte haurà de disposar del certificat conforme no ha estat condemnat per
delictes de naturalesa sexual, atès que en el present contracte hi ha un contacte directe entre el personal de l’empresa
adjudicatària i els alumnes dels centres, que són menors d’edat. Abans de l’inici de l’execució del servei s’haurà
d’aportar la relació de treballadors destinats a l’execució del contracte i els corresponents certificats. A més, cada
vegada que es produeixi un canvi en el personal, s’haurà d’aportar el certificat del nou personal que es destini al
servei.
L'adjudicatari comptarà amb recursos humans suficients que disposin de la qualificació professional adequada per cobrir
amb caràcter immediat i completament les necessitats de personal d'aquest servei en els casos d'absentisme,
vacances, baixes, permisos, etc.
L'adjudicatari es responsabilitzarà de la netedat, decòrum, uniformitat en la manera de vestir, de la cortesia i del
tractament amable i educat del personal en relació al públic i usuaris/es.
L'adjudicatari serà responsable davant el Consell de les faltes comeses pels seus empleats durant la prestació del
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servei i estarà obligat a reparar els perjudicis causats, i també tots els danys que pugui produir en qualsevol tipus
d'instal·lació una prestació defectuosa del servei, sens perjudici de les sancions que corresponguin a cada cas concret.
15.1 Personal dedicat a l’elaboració i/o manipulació dels menús
El personal que participi en l'elaboració i/o manipulació dels menús ha de posseir el carnet de manipulador
d'aliments en vigor i complir les normes d'higiene establertes. Aquesta formació es responsabilitat de l’empresa
adjudicatària.
15.2 Personal d’atenció directa a l’alumnat
El personal d'atenció directa a l'alumnat ha de romandre al centre educatiu durant el temps de prestació del servei de
menjador i en els espais de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de
la tarda, segons s’ha especificat a la clàusula 1 d’aquest plec.
Les funcions d'atenció directa a l'alumnat comprendran:
 La vigilància i cura de l'alumnat
 L'orientació en matèria d'educació dels hàbits alimentaris:
o adquisició d'hàbits socials
o correcte ús i conservació del parament
 El foment de la sostenibilitat i de l'educació mediambiental
 La conducció de les activitats que es treballin al migdia
 L'observació, anàlisi i avaluació de l'evolució de l'alumne, tot i informant-ne les famílies d'acord amb el que
preveu la programació.
En les sortides escolars el servei de monitoratge haurà de romandre en el centre i prestar l'atenció a l'alumnat que faci ús
del servei de menjador, o altres tasques relacionades amb el mateix tals com la preparació d'activitats, l'elaboració
d'informes, coordinacions, etc. En cap cas l'empresa adjudicatària pot deixar d'oferir el servei d'atenció a l'alumnat de
manera unilateral.
15.3. Formació dels treballadors durant l’execució del contracte
L'adjudicatari ha de preveure la realització de cursos de formació per als seus treballadors.
Amb aquesta finalitat hauran de presentar al Consell Comarcal un pla anual de formació continuada on es concretaran
els monogràfics, cursos i altres activitats que es pretenen dur a terme, les dates i els temes que es tractaran per tal de
garantir l'actualització, reciclatge i capacitació del personal adscrit al servei.
Com a mínim el pla de formació haurà de detallar les següents accions de formació:
 Dos accions de formació vers el personal que realitzi tasques d'atenció a l'alumnat i amb responsabilitats
pedagògiques encaminades a oferir una formació continuada en l'àmbit dels recursos educatius per a l'atenció
dels alumnes del servei de menjador escolar.
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 Dos accions de formació vers el personal de cuina o manipulador d'aliments. És obligació de l’adjudicatari
garantir que el seu personal manipulador d'aliments tingui la formació suficient en higiene, innocuïtat dels
aliments i seguretat alimentària.
En el cas que es proposi ampliar el pla de formació inicial amb les propostes puntuables d’acord amb els
criteris avaluables especificats a la memòria justificativa, aquestes s’hi hauran d’incloure i identificar-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.
15.4 Coordinador de centre
L'adjudicatari haurà d'establir la figura d'un/a coordinador/a de centre a cada centre educatiu amb un nombre de
comensals igual o superior a 20 alumnes, les funcions del qual seran les de coordinar amb el centre educatiu i la
comissió de seguiment del menjador, el seguiment i programació del servei d'acord amb el PEC i amb el PCC. Per tal de
complir aquest darrer requisit la programació necessitarà el vist-i-plau del centre educatiu.
15.5 Coordinador de zona
D'altra banda, designarà un/a coordinador/a de zona, amb una dedicació de 10h setmanals, que dirigirà i controlarà les
activitats dels coordinadors i que representarà aquest col•lectiu. El Consell es reserva la facultat de denegar la seva
conformitat a la designació del coordinador de zona feta per l'adjudicatari.
Aquest/a Coordinador/a de zona tindrà les següents funcions:
a)

Serà l’interlocutor amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa per tal de gestionar totes les
demandes i incidències que puguin aparèixer durant l’execució del contracte.

b)

Formarà part de les Comissions de seguiment del Servei de Menjador dels Centres Educatius

c)

Haurà d’assistir a les reunions ordinàries (trimestrals) i extraordinàries de la Comissió de seguiment que es
convoquin per cada centre.

d)

Realitzarà, com a mínim, un seguiment setmanal in situ de tots els menjadors escolars objecte del lot del contracte
que li correspongui i elaborarà un informe trimestral d'incidències en la gestió del servei i de la mitjana d'usuaris a
cada centre educatiu, que serà lliurat al Consell Comarcal de la Garrotxa amb la finalitat si s'escau, siguin
adoptades les oportunes directrius que garanteixin el normal funcionament de la gestió del servei.

Clàusula 16.Idoneïtat dels monitors
El contractista haurà de tenir en compte a l'hora de contractar personal que:


Estigui en possessió del títol de monitor de lleure avalat per la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
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Si no s'està en possessió del títol abans esmentat, serà necessari demostrar una experiència de dos
cursos escolars suficient en el camp dels menjadors escolars i/o de treball amb infants o gent jove.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, es reserva el dret de sol·licitar al adjudicatari còpia de les titulacions
dels personal contractat i informes sobre la idoneïtat dels monitors contractats.
Clàusula 17 Ràtios i horaris
Les dotacions de personal per atendre els alumnes al servei de menjador s’atendrà a les ràtios orientatives següents. En
tot cas es tindrà en compte el nombre total d’alumnes que gaudeixin del servei a cada centre escolar i les
característiques especials del seu alumnat. Orientativament hi haurà:


monitor cada 15 alumnes o fracció superior a 10 a l’educació infantil (P3/P4/P5)



monitor cada 25 alumnes o fracció superior a 15 a l’educació primària i secundària

En tots els centres que sobrepassin els vint-i-cinc alumnes de mitja el personal mínim serà de dues persones. Aquestes
ràtios podran ser modificades per acord de la Comissió de Seguiment del menjador.
Donada la flexibilitat actual dels horaris dels centres educatius s'estableix que el servei de menjador no ocuparà en cap
cas més de dues hores i trenta minuts de durada. El servei es prestarà en l’horari que estableixi finalment el Consell
Escolar per cada centre.
Tots els centres que prevegin que durant els dies de jornada intensiva hi haurà menys de 10 comensals, podran
posposar l'inici del servei fins que es comenci la jornada partida. De la mateixa manera, es podrà deixar de prestar el
servei en circumstàncies anàlogues a la descrita anteriorment durant els períodes de jornada intensiva que es portin a
terme durant el curs.
En el cas que el funcionament especificat en aquesta clàusula contradigui la normativa que determini el Departament
d’Educació, caldrà adequar les ràtios de monitors per tal de complir-la.
Clàusula 18. Tracte amb els usuaris
El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb els usuaris.
El concessionari serà responsable del capteniment dels seus operaris i posarà remei de forma immediata a qualsevol
mal comportament d’aquests.
El Consell comunicarà les queixes rebudes al concessionari perquè prengui de forma immediata les mesures oportunes.
Clàusula 19. Direcció, inspecció i control de qualitat
La direcció dels serveis compresos en el contracte correspondrà designar-la a l’adjudicatari, que haurà de portar a l’oferta
la memòria de com exercirà la direcció, de quina manera repercutirà en cada un dels centres educatius i com es
coordinaran les empreses de restauració i de lleure, si és el cas, pel que fa al control diari del bon funcionament dels
menjadors objectes d’aquest plec.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, durant tota la prestació del servei, realitzarà les actuacions de control i seguiment
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necessàries per tal de garantir el bon funcionament del servei i vetllar pel compliment de les condicions de qualitat
especificades en aquest plec.
Aquestes tasques de control i seguiment del servei seran realitzades pel Responsable del Contracte designat pel Consell
Comarcal de la Garrotxa i que consta al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
El personal tècnic del Consell Comarcal, farà visites de control in situ per verificar les condicions de qualitat del servei.
Així mateix, si s’escau, sol·licitarà als organismes públics competents en matèria de salut pública, riscos laborals,
educació, etc. les actuacions que cregui necessàries per complementar les visites que hagi realitzat. Per a tal efecte el
concessionari donarà ordres al seu personal, per que facilitin tota la informació i permetin l’accés del personal del Consell
Comarcal de la Garrotxa a les instal·lacions de cada menjador.
Els tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa emetran els corresponents informes tècnics sobre les condicions de
cada visita. Les mesures que es derivin de cada un dels informes i que siguin competència de l’empresa adjudicatària,
hauran de ser assumides i resoltes per la pròpia empresa.
Els compromisos adoptats per l’empresa per resoldre les mancances detectades hauran de ser informats per escrit al
Consell Comarcal de la Garrotxa.
L’adjudicatari complirà o farà complir aquestes disposicions sempre que li siguin ordenades per escrit i no s’oposin a la
recta interpretació d’aquest plec. En cas de dubte o discrepància, i sense perjudici de la seva obligació d’executar-les
provisionalment, el contractista ho traslladarà al criteri de l’òrgan comarcal competent, el qual resoldrà el que sigui més
adequat a l’interès general.
Clàusula 20. Creació, composició i funcionament de la Comissió de Seguiment de Menjador
Els centres escolars que rebin el servei de menjador hauran de crear una comissió de seguiment tal i com indica el
Reglament de Funcionament del Servei de Menjadors Escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa
El Coordinador de zona designat per l’adjudicatari formarà part d’aquesta Comissió de Seguiment de Menjador.
Les funcions d’aquesta comissió són les estipulades en el Reglament d’organització del funcionament dels menjadors
escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa
Clàusula 21. Memòria tècnica d’implementació i seguiment del contracte

L’adjudicatari presentarà, abans de l’inici de cada curs escolar, una memòria tècnica amb la data, signatura de la
persona representant i segell de l'empresa. A la memòria hauran d'exposar de manera detallada, seguint l'ordre que
s'indica i identificant cada apartat amb els títols relacionats, la informació següent:


El pla de menús del curs escolar d'acord amb les condicions esmentades en aquest plec de prescripcions
tècniques i amb les millores incloses a la seva proposició.



Descripció dels ingredients utilitzats per a l'elaboració dels plats del pla de menú presentat anteriorment i el
mètode de cuinat.



Especificació dels productes que s’utilitzaran.



Organització del servei diari d’acord amb la modalitat assignada a cada centre, els horaris de preparació dels
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menús i de la seva distribució, la previsió de rutes de repartiment i nombre de vehicles adscrits i descripció
dels mateixos. Caldrà indicar els itineraris i els temps de durada previstos, indicant també l'aproximació de
l'hora d'arribada a cada centre escolar.


Pla de funcionament del servei que reculli la informació pel que fa a l'organització del servei:
o El sistema diari per al control d'utilització del servei per part de l'alumnat.
o El model d'informe que es lliurarà a les famílies per al seguiment de la utilització del servei de menjador
per part de l'alumnat i periodicitat.
o Proposta de les activitats interlectives a dur a terme i l'enfocament pedagògic que rebrà l'alumnat detallant
també la dotació de material prevista, quantitat i pressupost de la inversió.



La relació del personal adscrit al servei indicant titulació, experiència professional en l'àmbit d'aquest
contracte, funcions, jornada setmanal (indicant horari diari d'inici i finalització de la jornada) i responsabilitats de
cadascú.



Pla de formació adreçat al personal de monitoratge i al personal de cuina i calendari previst.
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ANNEX I – CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
En aquest annex es detallen els diferents centres inclosos en el contracte. També es detallen les següents característiques del servei:
-

Escola: Nom de l’escola a què es refereix.

-

Mitjana d’usuaris: Mitjana d’usuaris diaris del servei de menjador durant el curs 2020/2021.

-

Tipus servei de menjador: Segons si s’ha de prestar el servei amb la cuina pròpia del centre (In Situ) o si s’ha de transportar el
menú elaborat des de la cuina central (Transportat).

-

Prestació del servei: Calendari durant el qual s’ha de prestar el servei.

-

Personal de monitoratge i hores/dia necessàries curs 21/22: Indicació del personal necessari d’atenció directa a l’alumnat i les
hores dia de servei d’aquest personal. El còmput d’hores és pel total del personal, no de cada persona inclosa al servei.

-

Personal de cuina i hores/dia necessàries curs 21/22 Indicació del personal necessari per l’elaboració, manipulació i/o transport
dels menús i les hores dia de servei d’aquest personal. El còmput d’hores és pel total del personal, no de cada persona inclosa al
servei.

Les dades de mitjana d’usuaris i personal (tant de monitoratge com de cuina) fan referència al curs 2020/2021 i serveixen com a base per les
previsions de personal i número de menús necessaris per al curs 2021-2022, que és el curs escolar inclòs a la durada principal del present
contracte.
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CENTRE/S EDUCATIU/S
ESCOLA

MITJANA
D’USUARIS/DIA

TIPUS SERVEI DE
MENJADOR

ESCOLA ROCALBA

82

IN SITU

EB PETIT PESCALLUNES

10

PRESTACIÓ DEL SERVEI
Calendari escolar que determina el
Departament d’Educació

TRANSPORTAT DES Calendari escolar que determina el
DE L’ESCOLA
Departament d’Educació
ROCALBA

Personal de monitoratge i Personal de cuina i hores/dia
hores/dia necessàries
necessàries curs 21/22
curs 21/22
1 cuiner/a (7h)
4 monitors (10h)
1 coordinador/a (5,5h)

