
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS I L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
D'ALUMNES DE L'ESCOLA POMPEU FABRA D'ANGLÈS PER LA GESTiÓ DEL SERVEI
D'ÀPATS.

Anglès, xx de febrer de 2017.

Reunits d'una part la Sra. Àstrid Desset Desset com a alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès,
d'acord amb les competències atribuïdes a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de
règim local.

I de l'altra part, la Sra. Susanna Casell,as Planas, com a Presidenta de l'Associació de Mares i
Pares d'Alumnes de l'Escola Pompeu Fabra, d'Anglès.

La secretària de l'Ajuntament, Sra. Sandra Pinos Martínez, actua com a fedatària pública de la
signatura del present conveni.

En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica per a aquest acte.

EXPOSEN:

PRIMER.- Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjador
escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix que a
l'apartat e) de l'article 10.1 que la gestió del servei escolar de menjador es podrà realitzar a través
de convenis amb establiments oberts al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia
suficient de la correcta prestació del servei.

SEGON.- Que en data 25 de setembre de 2000 es va signar un conveni entre els SSTT
d'Ensenyament de Girona i l'AMPA del CEIP «Pompeu Fabra» per la gestió del servei de
menjador.
Que en data 10 de maig de 2010 es va formalitzar un conveni de col'laboració que articuli
convenientment les relacions entre el Consell Comarcal de la Selva i l'AMPA de l'escola Pompeu
Fabra per tal de facilitar la prestació d'aquest servei.

TERCER.- Que l'AMPA del CEIP Pompeu Fabra d'Anglès conforme a la clàusula tercera del
conveni de 10 de maig de 2010 declara que gestiona el servei de menjador d'acord amb la
normativa vigent de contractació administrativa. En concret és miljançant l'empresa CAPGIR que
gestiona el menjador de l'escola.

QUART.- Que la clàusula sisena del conveni de data 10 de maig de 2010 literalment estableix que:
«l'associació de mares i pares del Pompeu Fabra exerceix una activitat alimentària que està
subjecte a l'autorització prèvia de funcionament, la qual comporta la inscripció en el Registre
Sanitari d'Indústries i productes de Catalunya en el Registre General Sanitari.
L'AMPA de l'escola Pompeu Fabra en possessió del Registre Sanitari d'Indústries i Productes
(RSIPAC) vetllarà perquè en la prestació del servei de menjador escolar, s'acompleixi la normativa
vigent dictada pel Departament de Sanitat Seguretat Social, relativa a les qüestions hipogènico-
sanitàries sobre elaboració, manipulació i transport d'aliments. Serà responsabilitat de l'AMPA
l'acompliment de tota la normativa vigent i el manteniment de l'equipament en les degudes
condicions higiènico-sanitàries.
La responsabilitat derivada davant qualsevol incidència que es pugui donar degut a la gestió del
menjador serà responsabilitat de l'AMPA en base a les assegurances contractades i especificades
en aquest document (més endavant Clàusula setena) i no en base a una responsabilitat

~ subsidiària a nivell personal. EI Consell Comarcal ha de fer la supervisió d'aquesta gestió, per tant,
••• ha de prendre part de la responsabilitat que els pertoqués com a agents implicats en la supervisió
-: de la mateixa gestió del menjador.
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Quan, per la prestació del servei escolar de menjador, l'AMPA necessiti contractar a una empresa
del sector, s'haurà d'acreditar la inscripció d'aquesta en el Registre Sanitari d'Indústries i
Productes Alimentaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i qualsevol
incidència generada per tal empresa contractada en el servei de menjador escolar serà
responsabilitat exclusiva de la mateixa empresa contractada per prestar el servei. L'esmentat
contracte amb l'empresa haurà de preveure la possibilitat de subrogació en relació amb el
personal que fins aquell moment hagués prestat serveis al menjador escolar del centre, en els
termes previstos a l'article 44 de l'Estat del Treballadors i als Convenis Col'lectius del sector.»

CINQUÈ.- Que en data 19 de febrer de 2016, per registre d'entrada número 1-2016-000562-1
l'Ajuntament d'Anglès va rebre un ofici signat pel gerent del Consell Comarcal Sr. Martí Pujals on
literalment es deia: «Ja fa mesos que des del departament d'Ensenyament de la Generalitat i el
Consell Comarcal de la Selva estem tramitant la revisió i actualització d'aquest i altres convenis de
gestió dels menjadors escolars que pel pas dels anys han quedat totalment obsolets i no donen
resposta a la realitat del servei. En el vostre cas, el canvi que proposeu suposa una modificació
substancial de l'acord signat el 2010 per la qual cosa de de la nostra institució us manifestem la
voluntat de no prorrogar-ne la seva vigència».
Atès que l'Ajuntament d'Anglès no és part en aquest conveni, no té constància que aquest conveni
s'hagi denunciat en els termes establerts a la clàusula tretzena del Conveni de 10 de maig de
2010 entre l'AMPA i el Consell Comarcal de la Selva.
I no havent rebut cap altre més comunicat al respecte per part de cap de les parts subscriptores
del mateix, entén que aquest encara es troba vigent.

SISÈ.- Que l'Ajuntament d'Anglès porta prestant el servei de menjador de la Llar d'Infants, que si
bé es tracta d'una competència impròpia a partir de la modificació operada per la LRSAL a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, en concret a l'article 27.3.e) el servei de Llar d'Infants
és de competència autonòmica i el podran delegar a l'Administració Local, cosa que encara no ha
succeït, però que en base a la Disposició Transitòria Segona, fins que la legislació de l'Estat i de
les Comunitat Autònomes no disposin altra cosa, els municipis conservaran les competències que
els atribueix la legislació sectorial vigent a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

CLÀUSULES:

PRIMERA.- Constitueix l'objecte del present conveni la cooperació entre l'Ajuntament d'Anglès i
l'Associació de Mares i Pares del CEIP Pompeu Fabra en la prestació del servei d'àpats de la Llar
d'Infants «EI Cucut» d'Anglès .

......,•••••.__ -.L'Ajuntament d'Anglès està interessat en què l'AMPA CEIP Pompeu Fabra presti el servei d'àpats
<J-+~"'" a la Llar d'Infants municipal. Atès que l'objecte d'aquest tipus d'entitat no té ànim de lucre.
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SEGONA.- Per la prestació del servei, l'AMPA farà ús de les instal'lacions de la cuina i el
menjador de l'Escola Pompeu Fabra; les despeses d'aigua i llum del centre quan presta l'activitat
de menjador als nens i nenes de l'escola, van a càrrec de l'Ajuntament d'Anglès.
L'AMPA prestarà el servei a la Llar d'Infants a partir de l'empresa contractada per aquesta,
CAPGIR d'acord amb la part expositiva tercera del present conveni.
Atès que representa un augment addicional de tasques l'Ajuntament d'Anglès sol'licita que l'AMPA
faci una modificació del contracte existent amb el concessionari a fi d'incloure i que quedi
reflectida la prestació d'aquest servei.
En tant que l'Ajuntament d'Anglès no és qui presta el servei de menjador, no queda obligat davant
la possible subrogació del personal al que fa referència la clàusula sisena del conveni de 10 de
maig de 2010 al que s'ha fet referència.

TERCERA.- D'acord amb la part expositiva quarta, que reprodueix la clàusula sisena del conveni
de data 10 de maig de 2010 al que s'ha fet referència, l'AMPA assumeix també les responsabilitats
i obligacions allà exposades en relació al servei de menjador de la Llar d'infants EI Cucut d'Anglès
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AJUNTAMENT DANGLÈS

durant la vigència del present conveni.
L'Ajuntament d'Anglès posarà a disposició de la cuinera de l'escola els estris necessaris per
emplatar el menjar.
L'Ajuntament d'Anglès serà el responsable del transport de l'escola a la llar d'infants; tot i que des
de la cuina es guardaran mostres de tots els menús que es facin.
L'Ajuntament haurà de respectar, en tot cas, pel transport alimentari allò establert a la normativa
vigent d'higiene sobre el transport de menjars preparats està recollida al Reglament (CE)
852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentosos i al Reial decret
3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració,
distribució i comerç de menjars preparats.
Específicament, les condicions del transport es defineixen al punt 1r del Capítol II i al Capítol IV de
l'Annex 11 del Reglament 852/2004, i a l'article 7 del RD 3484/2000.

QUARTA.- EI menjar serà cuinat al centre Pompeu Fabra per unia cuiner/a que tindrà com a
obligacions afegides fer el mateix menú que es fa a l'escola per als nens i nenes de la Llar
d'infants adaptant-lo a les possibles necessitats que tinguin aquests nens (triturats, dietes i
al'lèrgies), emplatar el menjar i tenir-ho preparat i encaixat dins dels recipients a les 11.30 h (una

,hora abans que els menús de l'escola); els usuaris aproximats de la llar d'infants són uns 25 nens
diaris.

CINQUENA.- EI servei d'àpats vetllarà per una correcta alimentació; promovent i vetllant que els
nens i nenes mengin adequadament i s'acostumin a menjar de tot, excepte en casos específics.
Els nens que tinguin algun tipus d'al'lèrgia ho hauran de comunicar mitjançant un informe metge.
EI/la cuiner/a de l'escola estarà en contacte amb la directora de la llar d'infants per saber quins
nens es queden a dinar cada dia.
Mensualment es farà arribar el full de menús a les famílies.
Podran ser usuaris del servei d'àpats els alumnes degudament matriculats o inscrits. També en
pot ser usuari, el personal docent i d'administració i serveis del centre.
L'AMPA cobrarà a l'Ajuntament per als seus serveis 4 €/dia/usuari, IVA inclòs.

SISENA.- Comissió de seguiment del servei d'àpats de la llar d'infants:
Aquesta comissió de seguiment ha d'estar formada per, com a mínim, un representant de L'AMPA
d'ambdós centres, dos representants de l'Ajuntament d'Anglès (el/la regidoria d'educació i el/la
alcalde/ssa, o membres en qui delegui), cas que la gestió per part de l'AMPA sigui indirecta,
representant de l'empresa o empreses contractades pels serveis de gestió dels serveis d'àpats.

Aquesta comissió té com objecte vetllar perquè s'acompleixi la normativa vigent dictada pel
Departament de Salut, relativa a les qüestions higièniques i sanitàries sobre elaboració,
manipulació i transport d'aliments, així com el compliment de l'objecte del present conveni.
La comissió serà l'encarregada de fixar el preu del menjador a partir de la valoració del comptes
presentats per l'empresa de gestió.

La comissió es reunirà de forma ordinària abans de l'inici del curs escolar i a la seva finalització
per avaluar el curs. Qualsevol de les parts pot convocar la comissió per causa justificada, de forma
extraordinària.

SETENA.- Aquest conveni té vigència des de l'u de setembre de 2016 fins l'u de setembre de
2017. Essent possible la seva renovació de forma anual, de manera expressa, per mutu acord de
les parts.

VUITENA.- L'Ajuntament d'Anglès comunicarà la signatura del present conveni al Consell
Comarcal de la Selva, al Consell Escolar del CEIP Pompeu Fabra, als serveis territorials del
Departament d'Educació de la Generalitat, a l'AMPA de la llar d'infants EI Cucut d'Anglès, a la
concessionària contractada per l'AMPA del CEIP d'Anglès.
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EI present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva
aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació
d'aquest conveni són competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de
la ciutat de Girona
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Àstrid Desset Desset
Alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès

Susanna Casellas Planas
Presidenta AMPA de l'Escola Pompeu Fabra
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