A l’atenció del/la director/a del centre

Benvolgut/da director/a
Durant el passat mes de juny l’Acellec ha interposat recursos contra els plecs
de contractació del servei de menjador escolar de tres escoles d’ensenyament
primari de Barcelona (Ferran Sunyer, Cavall Bernat i Brasil).
La nostra associació creu que les condicions tècniques proposades en aquests
i altres concursos fan objectivament inviable la prestació del servei perquè el
nivell d’exigències tècniques desborda el preu de licitació. Tots els concursos,
a més, presenten diverses irregularitats formals, d’entre les quals la més
rellevant és l’incompliment de la obligació de publicar-los a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat.
Després de la interposició dels recursos el Consorci d’Educació de Barcelona
ha procedit al desistiment d’un nombre remarcable de concursos, fet que
confirma l’existència de deficiències en les licitacions.
Som conscients que aquests desistiments aturen el procés de noves
contractacions dels serveis de menjador escolar i que poden suposar
inconvenients pràctics per als centres, però l’Acellec considera que forma part
de les nostres obligacions garantir la qualitat dels serveis públics que
s’adjudiquen a les empreses del nostre sector, i això era literalment
impossible amb les condicions de contractació publicades.
Tenim també molt clar que les deficiències de la contractació pública en cap
cas són imputables a les direccions dels centres, les quals haurien de rebre
assessorament i suport jurídic suficient per part de l’organisme competent
per assegurar una adequada formulació dels concursos.
En aquest sentit, durant la primera setmana de juliol ens hem reunit amb el
director de recursos i amb el cap de gestió econòmica del Consorci d’Educació
de Barcelona per exposar-los la nostra opinió i per oferir-nos a col·laborar en
el que calgui per a millorar la qualitat de la contractació pública dels
menjadors escolars. Estem a l’espera de la seva resposta.
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Igualment, ens posem a disposició de les direccions de tots els centres
educatius per fer-los els aclariments que siguin necessaris per tal d’explicar
la nostra postura i criteris. La màxima prioritat de la nostra organització és
defensar el model educatiu amb què es regeixen els menjadors escolars,
garantir-ne la qualitat i participar activa i solidàriament en el marc de la
comunitat educativa de la que formem part.
Reiterem, per tant, la nostra disponibilitat a fer-vos costat en allò que
considereu oportú i a facilitar-vos tantes explicacions i aclariments com
calgui.

Ben cordialment,

Pep Montes
Gerent

A Barcelona, l’11 de juliol de 2018
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