PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE
SERVEIS D’EXPLOTACIÓ I ANIMACIÓ DEL SERVEI DE
BAR CANTINA
MENJADOR ESCOLAR DE L’INSTITUT EMES FERRAN TALLADA DE BARCELONA.
Curs 2019/2020 prorrogable per al curs 2020/2021
CLÀUSULES:
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte l’explotació i animació del servei de bar-cantina
menjador instal·lat a les dependències de l’Institut Ferran Tallada.
2.- LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei objecte de la present licitació s'efectuarà a l’Institut Ferran Tallada
ubicat al carrer Gran Vista 54, 08032-Barcelona.
3.- RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
L’explotació del servei s’ajustarà a les següents condicions:
a) L’adjudicatari queda facultat per utilitzar l’espai destinat a bar, sense que en cap cas
li pugui donar un altre destí. Podrà utilitzar i destinar a l’objecte del contracte els
mobles i elements de propietat municipal, existents en l’espai destinat a bar.
b) L’alumnat, professorat, personal al servei del centre i persones autoritzades per la
direcció, són els únics usuraris de la cantina o menjador.
c) L’adjudicatari es responsabilitza de l’obertura i el tancament del bar, ajustant-se al
següent horari: dies laborables, de dilluns a divendres de 10 a 19 hores, durant el
curs escolar, els dies que el centre té activitat. Aquest marc horari podrà ser
modificat pel Consell Escolar del Centre.
d) L’adjudicatari servirà begudes, pastes, entrepans, amb la prohibició expressa de
subministrar begudes alcohòliques, tabac o qualsevol altre article que el Consell
Escolar declari en el futur.
e) L’adjudicatari elaborarà el menjar per servir menús escolars.
f) El règim de preus dels productes del bar cantina serà aprovat expressament i
anualment
pel Consell Escolar de l’Institut Ferran Tallada, a proposta de
l’adjudicatari.
g) El servei de Monitor de menjador serà de 13.30 a 15 hores, i a càrrec i gestió de
l’adjudicatari per dur a terme les activitats aprovades pel Consell Escolar del centre.
h) No es podrà instal·lar cap tipus de màquina recreativa.
i) Tant l’adjudicatari com la seva activitat estan sotmesos a les normes pedagògiques i
de convivència establertes al Reglament de Règim Interior del centre, així com al
calendari i horari escolar.
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4.- TERMINI
El termini de durada del servei compren el curs escolar 2019-2020 I pot ser prorrogat
pel curs 2020-2021.
Durant la segona quinzena del mes de maig del curs escolar corresponent, la
“Comissió de Cafeteria del Consell Escolar” (COSCA) i els representants de
l’adjudicatari, es reuniran per fer el seguiment de l’activitat, decidint sobre la
continuïtat de la prestació, amb la possibilitat de prorrogar per un nou curs escolar
aquest contracte.
La pròrroga, en cas d’establir-se, haurà de ser expressa, i documentada per escrit
amb anterioritat a la finalització del període actual.
5.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
L’autorització s’atorga sense prejudici de tercers i a risc i ventura de l’adjudicatari.
L’adjudicatari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin sofrir els
usuaris dels serveis o altres persones com a conseqüència de l’acció u omissió de
l’adjudicatari, del personal fix o eventual dependent d’ell o de l’estat defectuós dels
béns que ha de conservar i mantenir degudament d’acord amb les presents
condicions.
L’adjudicatari haurà de formalitzar amb una entitat asseguradora una pòlissa que
cobreixi la responsabilitat per danys a tercers, entenent com a tercers els usuaris, els
empleats i, en general, qualsevol altra persona afectada pel funcionament d’aquest
servei.
6.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Seran obligacions de l’adjudicatari a més de les altres que resultin de les presents
clàusules o de la normativa legal i reglamentària aplicables, les següents:
a) Prestar el servei dignament i sense interrupció, ajustant l’explotació a les
prescripcions de les presents clàusules.
b) L’empresa contractada haurà d’assegurar el comportament correcte, modals i higiene
del personal al seu servei, i haurà de dotar-lo de vestuari adequat, gorres, guants i
màscares d’un sol ús pel servei de cuina.
c) L’empresa contractada organitzarà l’esbarjo i el monitor perquè pugui realitzar la
seva tasca.
d) Exercir el dret sense que pugui cedir-lo o traspassar-lo a tercers, sense autorització
expressa del Consell Escolar del centre.
e) Aniran a càrrec de l’adjudicatari els pagaments d’impostos, taxes i la resta de
despeses derivades de l’explotació del bar, i en general, totes les despeses que
origini la conservació, manteniment i funcionament del servei, incloses les
cotitzacions a la Seguretat Social per raó del personal que tingui al seu càrrec.
f) Haurà d’estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments i estar al corrent de
les seves obligacions fiscals i de Seguretat Social.
g) Conservar en bon estat d’ús i presència tots els elements de la instal·lació del bar, i
en general, tots els béns que formin part o estiguin afectes al servei contractat.
h) Acomplir els horaris i temporades de funcionament del servei establertes.
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i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)

s)

Acomplir les disposicions legals i reglamentàries aplicables als serveis que prestarà
l’adjudicatari, en particular, les de caràcter laboral respecte dels seus empleats i les
d’assegurança dels usuaris del servei. En tot cas, el personal dependrà
exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà cap lligam laboral, administratiu o d’una
altra classe amb el Consell Escolar d’aquest centre ni amb el Consorci d’Educació de
Barcelona.
Prestar el servei tan sols a les persones que integren la Comunitat Escolar.
Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en aquestes
condicions.
Aplicar els preus que ofereix l’adjudicatari i aprovats pel Consell Escolar del centre.
Els preus hauran d’estar exposats al públic per escrit en lloc ben visible.
Presentar mensualment a la direcció del Centre els menús que oferirà a la Comunitat
Escolar.
Tenir els menús exposats al públic per escrit en lloc ben visible.
Formalitzar una pòlissa d’assegurança contra incendis que cobreixi en cada moment
el valor real de mercat del local i les seves instal·lacions amb la clàusula especifica
de declarar beneficiari al Consorci d’Educació de Barcelona en el cas de sinistre en
la part proporcional al temps transcorregut respecte del termini total del contracte.
Seguir fidelment les instruccions i indicacions que en qualsevol moment li faci el
Consell Escolar de l’INS Ferran Tallada.
Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que puguin ocasionar en els temes
resultants de l’article anterior. L’adjudicatari haurà de presentar un certificat de la
pòlissa al Consell Escolar.
Formalitzar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi de qualsevol dany que es
pugi generar. Aquesta pòlissa cobrirà igualment a les persones dels àmbits de gestió
del centre que tenen relació amb el present servei.
L’adjudicatari, quan acabi el contracte per qualsevol motiu, haurà de deixar lliures les
instal·lacions. En cas de no fer-ho l’interessat, es procedirà al llançament per via
administrativa.

7.- DRETS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari ostentarà els següents drets:
a) Percebre directament dels usuaris l’import de preus autoritzats per les consumicions,
els quals podran ser revisats anualment.
b) Contractar als treballadors i serveis que cregui necessaris per al perfecte
funcionament del servei, els quals dependran exclusivament de l’adjudicatari, que
estarà obligat a complir la legislació laboral vigent i les normes de previsió i Seguretat
Social.
c) Obtenir la protecció adequada a fi de prestar degudament el servei.
d) Ocupar i utilitzar el local objecte de l’autorització, la possessió pacífica dels quals se
li haurà de garantir contra pertorbacions que se li puguin causar.
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8.- FACULTATS DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT FERRAN TALLADA
El Consell Escolar ostentarà les següents facultats:
a) Ordenar directament el servei, aprovar els preus, i establir les modificacions que
aconselli en cada moment l’interès públic.
b) Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari, inspeccionar l’estat de les instal·lacions del bar, i
el de tots els elements materials destinats a la prestació del servei i dictar, si s’escau,
les disposicions oportunes per a mantenir o restablir el bon funcionament de les
instal·lacions.
c) Imposar a l’adjudicatari les correccions o sancions procedents per les infraccions que
cometi.
d) Deixar sense efecte el contracte abans del termini assenyalat per causes d’interès
públic, sobrevingudes, prèvia notificació a l’adjudicatari.

9.- REGISTRE SERVEI D’INGRESSOS
L’adjudicatari tindrà l’obligació d’enregistrar tots els ingressos dels serveis que presti
a través d’una màquina registradora que quedarà sotmesa al control del Consell
Escolar i la propietat del centre, que podran comprovar i fiscalitzar les factures,
llibres de comptabilitat i documents de qualsevol classe que consideri necessaris per
la determinació del volum d’ingressos, amb l’obligació de l’adjudicatari de facilitar
aquesta informació als abans esmentats.
10.- SEGURETAT DELS BÉNS
L’adjudicatari contractarà una assegurança que cobreixi tots els bens de la
instal·lació. No podrà fer cap reclamació per la sostracció, deteriorament o
destrucció d’aquests béns, sia quina sia la causa dels danys.
11.- MANTENIMENT
L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment de la instal·lació i provisió de tots els
serveis, maquinària, mobiliari i en general, bens de qualsevol classe necessaris pel
funcionament del bar-cantina.
Així mateix, correspondrà a l’adjudicatari mantenir en bon estat de conservació
l’espai i instal·lacions destinades a bar-menjador, essent al seu càrrec la neteja.
12.- PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI BAR-CANTINA MENJADOR
A.- Introducció.
El servei de bar-cantina menjador de l’Institut Ferran Tallada es regula pel Decret
160/96 que en l’àmbit de Catalunya regula el servei de menjador escolar.
El Consell Escolar ha d’aprovar aquest pla sobre el funcionament del menjador, que
formarà part de la Programació General de Centre.
En aquest document es descriu el funcionament i l’organització d’aquest servei. Es
donarà a conèixer als pares, mares, tutors/es dels alumnes usuaris per mitjà de
l’assemblea de menjador que es farà a principi de cada curs ( mes de setembre o
octubre).
Aquest document es considera obert, per tant susceptible de modificacions, segons
vagi indicant l’experiència de la seva aplicació. Qualsevol canvi haurà d’estar aprovat
pel Consell Escolar del centre.
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B.- Gestió del servei menjador.
La gestió és a càrrec del centre i aquest és qui contracta l’entitat que ho ha de portar
a terme, que es compromet a elaborar i subministrar els menús de menjador així
com contractar el personal necessari. Alhora haurà de gestionar l’espai de la cantina
de l’Institut entre les 10h i les 19h.
B.1 Característiques del servei
L’entitat contractada serà responsable del servei que comprendrà els següents
continguts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei de menjador
Personal de cuina
Servei de dinar
Servei de cantina/cafeteria.
Neteja d’instal·lacions
Recollida selectiva de deixalles
Farmaciola
Control de temperatures
Servei de vigilància i control dels comensals
Servei d’animació/ monitoratge

C.- Característiques organitzatives del servei.
S’estableix tan els usuari i els seus preus, així com els procediments d’alta i baixa
del servei.
C.1 Usuaris
Podran sol·licitar el servei de menjador tots els alumnes del centre, professorat i el
personal d’administració i serveis.
El servei es podrà sol·licitar en dues modalitats
•
•

Fix: Els alumnes de forma fixa són els que tenen encarregat el servei cada dia que
tenen classe per la tarda durant tot el mes.
Eventuals: Els alumnes que de forma esporàdica, en dies puntuals, fan ús del servei.
Hauran d’adquirir un tiquet

D’altres: Professors i personal no docent del centre.
C.2 Sol·licitud, baixa i cobrament
Caldrà omplir per part dels alumnes fixes un full d’inscripció. El cobrament
s’efectuarà a través de transferència bancària o pagament en efectiu a la cantina
entre el dia 1 i 5 de cada mes. Per garantir l’eficiència del servei, el control de
pagament serà estricte. En cas d’impagament, els familiars rebran avís per telèfon
i/o carta fixant un període màxim de 5 dies escolars per efectuar la seva
regularització, en cas de no fer-ho serà declarat baixa del servei.
Els eventuals hauran d’adquirir un tiquet directament a la cafeteria de l’Institut durant
l’hora del pati, i hauran de donar el seu nom i curs.
La baixa definitiva s’ha de comunicar per escrit a la coordinadora 10 dies abans del
dia que l’usuari es doni de baixa, i es tramitaran per mesos sencers, al final de cada
mes.
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C.3 Preus
El preu del servei menjador de cada curs escolar serà aprovat anualment pel consell
escolar i inclou els conceptes referits al servei de menjador (menjar, monitors i
neteja).
Si l’alumnat fa servir els serveis de migdia sense incloure el servei de menú, aquest
pagarà el servei de monitoratge aprovat pel consell escolar.
C.4 Menús
Els menús els planifica l’entitat adjudicatària. Aquesta planificació ha de figurar en
lloc preferent al taulell d’anuncis del centre i a les pantalles informatives del centre, i
es farà arribar una còpia a les famílies en modalitat fix així com a la direcció de
l’escola.
Les dietes de cada menú han de contemplar les exigències bàsiques per assolir una
alimentació compensada per qualitat i amb les condicions higiènic - sanitàries
pertinents. Els alumnes comptaran amb un primer plat, segon plat sempre
acompanyat d’amanida, postres, pa i aigua.
Per sol·licitar menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis,
intolerància a la lactosa o al gluten, s’haurà de presentar prèviament un certificat
mèdic que s’entregarà a la persona que tingui el càrrec de Coordinació.
D. Instal·lacions, espais i materials.
Cada migdia, durant el servei de menjador s’utilitzen les següents instal·lacions i
espais del Institut Ferran Tallada.
•
•
•
•

Cuina-menjador.
Lavabos.
Patis
Mediateca.

D.1 Capacitat
La capacitat del menjador es d’aproximadament 30 comensals.
E.- Organització del servei de menjador.
E.1 Horari
L’horari serà de les 10h a les 19h de dilluns a divendres.
Respecte l’horari d’animació, en concret serà de 11.00h a 11.30 (pati matinal) i de
13.30h a 15.00h (descans migdia).
Durant aquest espai de temps els alumnes estaran sota la responsabilitat dels/les
monitors/es que s’encarregaran del menjador.
E.2 Previsió d’usuaris
La previsió d’usuaris és de 30 alumnes i el funcionament previst es de Self Service.
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E.3 Organització temporal
La distribució aproximada horària és farà seguint la següent estructura:
Matí
10 Preparació de l’esmorzar
11.00 a 11.30 Servei d’esmorzar
11.30 a 13.30 Preparació del servei de dinars
Migdia
13.30 a 15.30 Temps de l’àpat de dinar
Tarda
15.30 a 17.30 Endreça i preparació de berenars
17.30 a 19 Berenar i Recollir
E.4 Personal
L’equip disposarà com a mínim d’un monitor/a que portarà el control dels espais i de
l’alumnat vigilant la seva correcta nutrició. Aquests monitors/es s’ampliaran en funció
del nombre d’alumnat que faci servir el menjador. Es considera acceptable 1 monitor
per cada 10 alumnes o fracció, segons el Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les
activitats d’educació de lleure en els quals participen menors de 18 anys.
E.5 Calendari
El servei de menjador s’iniciarà el primer dia que hi hagi classe de tarda i finalitzarà
el darrer dia escolar del mes de juny segons l’aprovació del calendari de cada curs
escolar per part de l’administració competent.

F. Aspectes educatius del menjador.
Es tenen en compte uns objectius generals vers a un mateix identificats mitjançant
els hàbits en el menjar i el menjador, i uns objectius generals vers els altres a través
del respecte als/les companys/es i monitors/es.
F.1 Objectius educatius dins el menjador i amb el menjar
- Cobrir les necessitats nutricionals dels joves, proporcionant una alimentació sana i
equilibrada.
- Transmetre uns bons hàbits higiènics i alimentaris.
- Millorar bons hàbits de convivència com són saber esperar el torn, parlar fluix,
cedir el pas, ser tolerants....
- Que el jove aprengui a provar una mica de tot per a una correcta alimentació.
- Afavorir uns bons hàbits a taula.
- Respectar als companys i el material.
- Anar al lavabo i rentar mans abans i després de dinar.
- Respectar les persones encarregades del menjador, conserges, monitors i
professorat.
- Recollir les seves pertinences i fomentar el treball del reciclatge i compostatge.
F.2 Objectius educatius a l’estona de lleure referent al servei d’animaciómonitoratge
L’empresa adjudicatària haurà de concretar una proposta de programació que s’adeqüi
al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i al Projecte Curricular de Centre (PCC) i que
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permeti dotar de continuïtat i coherència la pràctica educativa, compartida i coordinada
amb l'equip directiu del centre educatiu.
Entre d’altres caldrà tenir cura de:
- Promoure l’adquisició d’uns valors i uns hàbits que afavoreixin la convivència i
l’autonomia dels joves.
- Organitzar jocs i activitats lúdiques.
- Motivar i donar recursos als joves per gaudir de l’estona de pati.
- Dirigir i canalitzar situacions de conflicte.
- Seguir les tradicions que marca l’institut.
La importància del servei educatiu de menjador escolar tant per les famílies com per a
l’alumnat requereix d’una adequada informació i comunicació entre els professionals del
servei i les famílies. En aquest sentit s’exigirà a l’empresa concessionària que elabori un
pla de comunicació on hi constin, com a mínim, els següents elements:
a) Sessions de presentació del servei a les direccions dels centres perquè coneguin
l’empresa adjudicatària, metodologia de treball, valors, etc. al primer any 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, preus, etc.
c) 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 dotació del material per a les activitats del període interlectiu per prestar el servei
educatiu en els centres educatius, 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’AMPA i Associació d’Alumnes de l’Institut Ferran
Tallada.
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