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Jaume Manau i Terrés, secretari del Consell Comarcal d'Osona, 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 24 de juliol de 2013, adoptà, entre 
altres, l’acord següent: 
 
 
"8. ADJUDICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC: GESTIÓ DEL SERVEI 
EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LA 
COMARCA D'OSONA 
 
Fets i antecedents 
 
Vist l'expedient de contractació per al contracte de la gestió del servei educatiu i social de 
menjador dels centres educatius públics de la comarca d'Osona, pel procediment obert. 
 
Durant el termini obert a l'efecte s'han presentat les proposicions següents: Serhs Food Area, 
SL, 7 i Tria, SA, i Eurest Colectividades, SL. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics del servei d’Educació, de data 16 de juliol de 2013, que 
s'assumeixen íntegrament com a motivació d’aquest acord i de conformitat amb el qual s’han 
atorgat les puntuacions següents: 
 

Indicador Criteri 
Puntuació 
màxima 

Serhs 
Food 
Area, 

SL 

7 i 
Tria, 
SA 

Eurest 
Colectividades, 

SL 

Característiques dels menús: 
Frescor /Temporalitat 
productes 

0.50 punts per producte temporada en 
proposta de menú 

4 punts 4 4 4 

Varietat de Fruita , 
(5 varietats com a mínim per 
trimestre)  

0’50 punts per cada varietat introduïda 
en proposta de menú  

4 punts 4 4 4 

Producte ecològic 
0,50 punts per cada producte ecològic 
en proposta de menú 

4 punts 4 4 4 

Varietat i equilibri de 
preparacions (sistema de 
cuinat)  

1 punt si el sistema de cuinat dels plats 
es variat i equilibrat 

1 punt 1 1 1 

Varietat de productes (carns i 
peixos) 

0,20 punts per producte de carn o peix 
introduït en proposta de menú 

4 punts 2,8 4 3,2 

Afectació menú: que les 
adaptacions d’intolerancies i 
al·lèrgies no varii el menú 

- Adaptacions sense modificació menú: 
3 punts 
- modificació de 1 plat setmana: 2 punts 
- modificació de 2 plats setmana: 1 punt 

3 punts 1,25 2,75 1,25 

Economia social 
 0,50 punts per producte i servei 
provinent d’empresa inserció, centre 
especial de treball o similar 

4 punts 0,50 1,5 0,50 

Proximitat cuina central al 
centres d’ensenyament 
(distància entre cuina central i 
Vic) 

- 4 punts per cuina central a menys de 
25 km  
- 2 punts cuina central a menys de 50 
km  
- 1 punt cuina central a mes de 50 km 
centres 
- 0 punts més de 100 km 

4 punts 4 2 1 

Pla de funcionament del servei de menjador 
Organització del servei i recursos humans 
Organització - Organització del servei. 5 punts 4 4 4 
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Indicador Criteri 
Puntuació 
màxima 

Serhs 
Food 
Area, 

SL 

7 i 
Tria, 
SA 

Eurest 
Colectividades, 

SL 

- Funcions i distribució del personal. 
- Distribució del horaris i activitats 
- Gestió- control diari del servei. 
- Adequació de les normes al 
funcionament als centres. 

Programació Educativa anual del servei de menjador 

Programació educativa anual 
de curs 

- Adequació activitats 
- Idoneïtat objectius 
- Pertinença continguts 
- Metodologia 
- Aplicabilitat 
- Avaluació 
- Qualitat proposta 

10 punts 6,5 9 7,5 

Material Didàctic 

- Originalitat 
- Suficiència  
- Coherència programa 
- Adequació nivells 
- Diversitat 
- Facilitat i disposició 
- Avaluació i seguiment 

10 punts 6 8,5 6,5 

Recursos Didàctics 
(materials...) 

- Quantitat 
- Diversitat (lleure, esports, manualitats, 
lúdics, etc) 

3 punts 3 3 3 

Pla de Comunicació 

Pla comunicació famílies  
 

- Integralitat pla de comunicació 
- Periodicitat informació 
- Canals comunicació 
- Material comunicació família 

5 punts 3 4 2,5 

Experiència empresa 
Experiència com a empresa 
especialitzada en gestió de 
menjadors escolars superior 
als 3 cursos escolars 

1 punt per cada curs escolar acreditat  8 punts 8 8 8 

Experiència com a empresa 
especialitzada en gestió 
d’activitats educatives en el 
temps de lleure 

1 punt per cada any d’experiència 
acreditat 

8 punts 0 8 0 

ISO 14000 Sistema de gestió 
ambiental 
ISO 22000 Sistema de gestió 
de seguretat alimentària 
ISO 9001 Sistemes de Gestió 
de la Qualitat. 

0,5 punts per ISO 1’5 punts 1,5 1 1 

Preu 
El preu màxim del servei de 
menjador està fixat en 6,20 
euros per comensal fixe i dia 
de servei, IVA inclòs. 

Per cada 0,02 € de baixa i que 
s’inverteixi en millores o inversions del 
servei es puntuarà amb 0,1 punt, 

1 punt 0 1 0 

Elaboració del menús 

Metodologia de cuinat 
Cuina total: 1 punt per cada centre de 
més que els proposats (Annex I)  

6 punts 0 3 0 

Organització servei 
Innovacions tecnològiques en 
la gestió diària del servei 

- Aplicatiu de control d’assistència diària 
i gestió del servei informatitzat 

2 punts 2 2 2 

Personal 

Coordinadors de zona 
2,5 punts per coordinador de més dels 
obligatoris 

2,5 punts 2,5 2,5 2,5 

Personal d’atenció directa a 
l’alumnat amb dificultats 
psicomotrius en l’espai de 
menjador 

1 punt per cada vetllador de mes 2 punts 2 2 0 

Ràtios 
Ràtio Infantil: aportar més 
monitoratge del que 

1/14: 0.25 punts 
1/13: 0.50 punts 

1, 5 punts 1,5 0,75 0 
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Indicador Criteri 
Puntuació 
màxima 

Serhs 
Food 
Area, 

SL 

7 i 
Tria, 
SA 

Eurest 
Colectividades, 

SL 

s’estableix en el plec de 
clàusules tècniques 

1/12: 0.75 punts 
1/11: 1 punts 
1/10: 1.50 punts 

Ràtio primària: 
aportar més monitoratge del 
que s’estableix en el plec de 
clàusules tècniques 

1/19: 0.25 punts 
1/18: 0.50 punts 
1/17: 0.75 punts 
1/16: 1 punts 
1/15: 1.50 punts 

1, 5 punts 1,5 0,75 0 

Pla de Formació 
Formació al personal 
d’atenció a l’alumnat amb 
responsabilitat pedagògica a 
càrrec d’una escola oficial 
d’educació en el lleure 
educatiu 

4 punts 4 punts 4 4 4 

 Formació Contínua 

- 2 punts per la qualitat del pla de 
formació i l’adequació dels continguts 
amb l’àmbit del menjador escolar 
- 1 punt si el pla presenta proposta de 
detecció de necessitats formatives  
- 1 punt si el pla presenta oferta de 
formació continuada on-line  
- 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 
monitor subrogat que no està en 
possessió de la titulació a l’inici de la 
concessió 
- 2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al 
curs de director d’activitats d’educació 
en el lleure en aquells coordinadors de 
centre subrogats que no estan en 
possessió de la titulació a l’inici de la 
concessió 

9 punts 8,50 9 8,50 

Jornades i estudis 
0,10 punts per la participació a jornades 
de formació o estudis relacionats amb 
el sector 

1 punt 0,50 0 0 

TOTALS 76,05 93,75 68,45 

 
A la vista de la valoració efectuada, es considera que la proposta més avantatjosa és la 
presentada per l’empresa 7 i Tria, SA. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 17 de juliol de 2013, que s’assumeix 
íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Atès que per resolució de Presidència de data 17 de juliol de 2013 es va requerir al licitador 
amb l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del següent al de recepció del requeriment, presentes la garantia definitiva i la 
documentació corresponent, d’acord amb el punt segon de la part dispositiva de l’esmentada 
resolució. 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2013, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa 
va constituir la garantia definitiva i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
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Acord núm. 6 del Ple Comarcal de data 27 de juliol de 2011, sobre la constitució de la 
Comissió Permanent del Ple i acord núm. 4 del Ple Comarcal de data 26 de juny de 2013, 
sobre la delegació de competències en la Comissió Permanent del Ple 
 
Resolució de Presidència de data 20 de febrer de 2013, de delegació de competències en la 
Comissió Permanent del Ple. 
 
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència 
i de serveis; de subministraments; d’altres contractes administratius i dels privats del Consell 
Comarcal. 
 
Article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i convocat per contractar la gestió del servei 
educatiu i social de menjador dels centres educatius públics de la comarca d'Osona, i 
d’acord amb les ofertes presentades, adjudicar-lo a l’empresa 7 i Tria, SA, pel preu que a 
continuació es detalla, d'acord amb i els plecs de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada. 
 

OFERTA ECONÒMICA 
 
USUARI FIXE DE 4 i 5 DIES A LA SETMANA: 6,20 euros/IVA inclòs, per alumne fixe i dia de servei. 
 
5,64 € IVA a part, per alumne fixe i dia de servei, que es desglossa en: 
 
Concepte de menú: 3,06 €, IVA a part del tipus 10% per import de 0,30 € per alumne i dia de servei. 
 
Concepte monitors: 
2,58 €, IVA a part del tipus 10%, per alumne de fins a 6 anys i dia de servei 
2,35 €, IVA a part del tipus 21%, per alumne de més de 6 anys i dia de servei 
 
 
USUARI FIXE CONTINU DE 3 DIES A LA SETMANA: 6,50 euros/IVA inclòs, per alumne i dia de 
servei. 
 
5,90 € IVA a part, per alumne i dia de servei que es desglossa en: 
 
Concepte de menú: 3,06 €, IVA a part del tipus 10% per import de 0,30 € per alumne i dia de servei. 
 
Concepte monitors: 
2,86 €, IVA a part del tipus 10%, per alumne de fins a 6 anys i dia de servei 
2,60 €, IVA a part del tipus 21%, per alumne de més de 6 anys i dia de servei 
 
 
USUARI ESPORÀDIC (no inclòs en els supòsits anteriors): 6,80 euros/IVA inclòs, per alumne i dia de 
servei. 
 
6,17 €, IVA a part, per alumne i dia de servei, que es desglossa en: 
 
Concepte de menú: 3,06 €, IVA a part del tipus 10% per import de 0,30 € per alumne i dia de servei. 
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OFERTA ECONÒMICA 
Concepte monitors: 
3,13 €, IVA a part del tipus 10%, per alumne de fins a 6 anys i dia de servei 
2,85 €, IVA a part del tipus 21%, per alumne de més de 6 anys i dia de servei 
 
 
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.624.481.00 del vigent 
pressupost comarcal per a l’exercici de 2013. 
 
3.- Donar publicitat a aquesta adjudicació mitjançant un edicte inserit al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació i donar-
ne compte a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals. 
 
4.- Notificar aquest acord als licitadors, expressant en tot cas, els recursos que corresponguin. 
 
5.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el president i/o qui 
legalment el substitueixi, perquè formalitzi en nom de la Corporació el contracte administratiu 
d’adjudicació, i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb aquest acord." 
 
 
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat per ordre del 
president, fent la reserva a que es refereix l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent. 
 
Vic (Osona), 25 de juliol de 2013 
 
 El secretari        Vist i plau 
          El president, 
 
 
 
 
 

Joan Roca i Tió 
 


