
INFORMACIÓN  SOBRE  OS  CAMBIOS  DE  TRAMITACIÓN  NOS  

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CAFETERÍAS ESCOLARES

 

Estimado/a Director/a: 

Como vostede sabe, ata de agora os expedientes de contratación de cafeterías

tramitábanse, en virtude da delegación de competencias directa efectúada polo

Conselleiro nos Directores dos centros,  nos propios  colexios,  coa modalidade

contractual  de “xestión de servizos públicos” e procedemento de “contratación

menor” en razón da contía. 

Neste senso, os Directores anunciaban as licitacións e procuraban, na medida do

posible, obter tres ofertas, adxudicandose os contratos ás que obtiñan a maior

puntuación, de acordó cos criterios sinalados na correspondente Instrucción de

xestión de cada curso escolar, asinada polo Secretario Xeral Técnico.

Este procedemento de contratación, que ata de agora reportou resultados óptimos,

cumprindo coa legalidade vixente, ten que modificarse, precisamente, por motivos

legais. 

En efecto, a nova Lei de Contratos do Sector Públicos, que entrou en vigor o

pasado marzo, elimina o tipo contractual de xestión de servizos públicos, de xeito

que a tipoloxía contractual aplicable ás cafeterías escolares na actualidade é a

“concesión de servizos  públicos”.  A especialidade deste  novo tipo  é que non

permite a tramitación mediante o procedemento de contratación menor, co que, no

que respecta á nosa fórmula de xestión, comporta un cambio obrigado que temos

que articular, cara ao vindeiro curso escolar.

Así, os cambios a introducir para cumprir coa legalidade vixente e adaptarse ás

características e necesidades dos centros escolares que contan con cafetería han

de ser os seguintes:
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-Tramitación  e  adxudicación  de  contratos  de  concesión  de  servizos  públicos,

mediante procedemento de concurso aberto, con tramitación ordinaria, dividido en

catro lotes provinciais, subdivididos, á súa vez, en tantos sublotes como cafeterías

a licitar en cada provincia.

-Avocación polo conselleiro da competencia contractual delegada nos directores

dos centros e delegación no secretario xeral técnico.

-Elaboración  e  tramitación  dos  pregos  de  contratación  na  Subdirección  de

Recursos  Educativos  Complementarios  e  aprobación  dos  mesmos  e  das

instruccións de xestión ás xefaturas territoriais polo Secretario Xeral Técnico.

-Convocatoria do concurso aberto e publicidade a cargo tamen da Secretaría Xeral

Técnica.

-Xestión  dos  expedientes  de  contratación  por  unidades  encargadas  da

contratación nas catro Xefaturas Territoriais da Consellería, onde celebraranse as

correspondentes  sesión  das  catro  mesas  de  contratación  provinciais,  cuxos

componentes  serán nomeados polo  Secretario  Xeral  Técnico,  a proposta  dos

xefes  territoriais..  Ditas  mesas  de  contratación  elevarán  as  propostas  de

adxudicación de cada un dos sublotes da licitación ao Secretario Xeral Técnico,

quen adxudicará e posteriormente formalizará os contratos.

-A presentación das ofertas ofertas polos licitadores interesados se fará efectiva

nos rexistros xerais da xunta de Galicia, en cada provincia, se ben tamén poderán

presentarse ofertas por a través das oficinas de Correos, avisándoo previamente

mediante fax ás respectivas Xefaturas Territoriais Terán 26 días naturais a partires

da publicación do anuncio de licitación.

-Os requisitos de solvencia técnica e económica requiridos para presentarse á

licitación  asegurarán  una  ampla  concorrencia,  permitindo  por  descontado  a

participación  nela  dos  adxudicatarios  actuáis  das  cafeterías  escolares.  Os

participantes na licitación no momento da presentación das ofertas terán que estar

inscritos ou haber solicitado a súa inscrición no REGASA (rexistro galego sanitario
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de  empresas  e  establecementos  alimentarios,  dependente  da  Consellería  de

Sanidade).

-Mantemento  do  pagamento  dun  canón  de  explotación,  en  función  das

características de horario e ocupación das cafeterías, que valorarase con igual

puntuación que a outorgada aos criterios de calidade do servizo, valorables de

xeito obxectivo. 

-Restricción do número de lotes aos que, en cada provincia, poderán presentar

oferta os licitadores e reserva dun sublote a un centro especial de emprego. 

-Atribución da condición de responsable da execución do contrato á Dirección de

cada  centro,  a  cal  desenvolverá  os  cometidos  previstos  na  normativa  de

contratación vixente, podendo impartir en todo momento directrices de actuación e

desempeño do servizo aos adxudicatarios das cafeterías,  incluida a relativa á

obriga de provisionar de utensilios e maquinaria movible ás cafeterías no momento

que se necesite.

-Mantemento dun listado mínimo de productos a ofrecer nas cafeterías, entre os

que haberá que conterse con alimentos sen glute.

-Servizo de bebidas quentes e frías, sen alcohol e de tentempes, que non poderán

pasar  da  preparación  de  bocadillos,  sándwiches  e  pratos  combinados  como

máximo. Non será posible no marco dos contratos a adxudicar disponer do servizo

de  menús  diarios  ou  esporádicos,  que  soamente  corresponde  servir  aos

comedores escolares expresamente autorizados polas Xefaturas Territoriais Neste

sento,  naqueles  centros  onde  conviven  cafetería  e  comedor  os  pregos  da

contratación aseguran a coexistencia pacífica de ambos os dous, respectando as

respectivas actividades e os horarios nos que se desenvolven.

-Naqueles supostos nos que os convenios colectivos aplicables aos traballadores

actuáis das cafetería escolares así o recollan, caberá, no caso de cambio dos

adxudicatarios a posibilidade de subrogación laboral.
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  Os  contratos  de  concesión  do  servizo  público  de  cafetería  escolar  Terán  a

duración correspondente a un curso escolar, coa posibilidade de prórroga por outro

curso mais.

-O anuncio de licitación sairá no DOG entre finais deste mes e comezo do próximo

e a restante documentación administrativa, incluídos os pregos da contratación,

estará ao dispor dos interesados no perfil de contratación da Consellería.

Resumindo, a vindeira licitación de cafeterías escolares adáptase ás esixencias

normativas de contratación actuáis, diseñando uns pregos rectores que aseguran

a posibilidade de participación con garantías dos adxudicatarios actuáis á vez que

cumpren  coas  obrigas  da  lexislación  comunitaria  sobre  libre  concorrencia  e

transparencia.

Saúdos cordiais.

 

O SECRETARIO XERAL TÉCNICO

 

 

Jesús Oitavén Barcala
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