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1. Definició de l’objecte del contracte
El contracte que regula el present plec té caràcter administratiu d’acord amb el que
assenyala l’article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
– en endavant LCSP -.
El contracte tindrà com a objecte principal la concessió de la prestació del servei
municipal escolar de menjador de determinats centres educatius públics d’infantil i
primària, i de les escoles bressol municipals., el servei públic del qual va ser establert
definitivament pel Ple municipal de 24 de setembre de 2009, del qual figura com
ANNEX NÚMERO 1, la memòria, el projecte i el reglament del servei. Juntament amb
el servei municipal escolar de menjador, l’objecte del contracte inclou el servei de
monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari del menjador dels centres educatius
d’infantil i primària, i el servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials durant l’espai interlectiu del migdia. El contingut
es troba detallat al Plec de Prescripcions Tècniques – en endavant PPT- que
conforma la licitació.
En atenció a l’establert a l’art. 18 de la LCSP el contracte definit té la qualificació de
contracte mixt per contenir prestacions corresponents a la concessió de serveis i
prestacions corresponents al contracte de serveis. Atès que el valor estimat de les
prestacions relatives al contracte de serveis no supera el llindar marcat per l’art.
22.2 en quan a regulació harmonitzada, les normes aplicables pel que fa a la
preparació i adjudicació d’aquest contracte es regiran per les normes relatives a les
concessions de serveis.
L’expedient de licitació conté el preceptiu estudi de viabilitat, que figura com ANNEX
NÚMERO 2 d’aquest plec de clàusules administratives particulars, PCAP, d’acord
amb el que s’assenyala a l’art. 285 LCSP.

-
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte
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L’objecte del contracte en aquelles parts més rellevants i en les quals es
consideraran incloses la totalitat de les prestacions identificades anteriorment, en
les categories de la classificació en el vocabulari comú de contracte públics (CPV)
segons el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i
del Consell, és la següent:
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Mitjançant la prestació del contracte a què es refereix aquest document es satisfan
les necessitats administratives de l’objecte recollides de manera general al present
Plec de Clàusules Administratives Particulars, PCAP, desenvolupat amb detall al Plec
de Prescripcions Tècniques, PPT, que forma part de la documentació de la present
licitació, quedant justificat el procediment i els criteris d’adjudicació suficientment
acreditats a l’expedient, per a la contribució a un servei complementari i necessari,
amb caràcter social i educatiu.
S’inclou a l’expedient administratiu de licitació, l’informe de necessitat i idoneïtat
emès per la cap del departament d’Educació de l’ajuntament de Ripollet, Pilar
Teruel, d’acord amb l’establert a l’art. 28 de la LCSP.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics, materials, ni humans necessaris per
prestar aquests serveis que són definits a l’art. 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local, com a competències municipals, per
aquest motiu, es considera que, la millor manera de prestar el servei, és recórrer a
una empresa especialitzada del sector enlloc de prestar el servei de forma directa.
3. Dades econòmiques
a) El concessionari prestarà el servei escolar de menjador als centres educatius
públics adscrits (escola Anselm Clavé, escola Josep M. Ginesta, escola Gassó i Vidal,
escola Tiana i escola Enric Tatché) i a les escoles bressol municipals (escola bressol
La Rodeta del Molí i escola bressol La Verema) assumint el risc operacional, tal com
estableix l’art. 285 LCSP. En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el
servei municipal objecte del contracte, la contrapartida del qual consisteix en el dret
a explotar-lo i percebre els corresponents preus públics.
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc
operacional, amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter
estimatiu.

S’estableixen tres modalitats de preus:
-

Preu per la prestació del servei escolar de menjador als centres educatius
públics adscrits, per comensal fixe: es fixa en un màxim de 5,64 € IVA exclòs
(inclòs monitoratge) amb un tipus impositiu del 10% per un import de 0,56
€, que suposa un total de 6,20 € (sis euros amb vint cèntims)/alumne/dia,
IVA inclòs.
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Els preus de les prestacions objecte de la licitació s’estableixen tenint en compte
l’establert a l’estudi de viabilitat que acompanya el present PCAP, així com les
possibles variacions que hi puguin haver pel que fa als ratis de monitoratge, en
tractar-se d’un servei sensible i susceptible a l’increment o disminució del nombre
d’alumnes usuaris del mateix.
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-

Preu per la prestació del servei escolar de menjador als centres educatius
públics adscrits, per comensal esporàdic: es fixa en un màxim de 6,18 € IVA
exclòs (inclòs monitoratge) amb un tipus impositiu del 10% per un import
de 0,62 €, que suposa un total de 6,80 € (sis euros amb vuitanta
cèntims)/alumne/dia, IVA inclòs.

-

Preu públic per la prestació del servei escolar de menjador a les escoles
bressol municipals (fixes o esporàdics), sense monitoratge: es fixa en un
màxim de 4,73 IVA exclòs amb un tipus impositiu del 10% per un import de
0,47 €, que suposa un total de 5,20 € (cinc euros amb vint
cèntims)/alumne/menú, IVA inclòs, i de 0,36 € IVA exclòs amb un tipus
impositiu del 10% per un import de 0,04 €, que suposa un total de 0,40 €
(quaranta cèntims)/alumne/berenar, IVA inclòs.

El concepte d’usuaris fixos i esporàdics està definit al PPT.
El preu del servei de menjador escolar d’infantil i primària només podrà ser revisat
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb els
supòsits establerts a l’art. 290 LCSP.
El preu públic del servei de menjador de les escoles bressol podrà ser revisat d’acord
amb el que determini l’Ajuntament a les seves ordenances.
El licitador ha de desglossar l’import de l’IVA, que només s’aplica al preu de l’àpat
ja que el monitoratge està exempt, d’acord amb l’art. 20.1.8 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, sobre l’Impost sobre el Valor Afegit.

-

El servei de monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari del menjador dels
centres educatius d’infantil i primària: es fixa en un màxim de 35.500 €
(trenta-cinc mil cinc cents euros)/curs IVA exclòs.

-

El servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials durant l’espai interlectiu del migdia: es fixa en 7.000 € (set mil
euros)/vetllador/escola/curs, IVA exclòs, amb un màxim previst de 8
vetlladors que suposarien una quantitat màxima de 56.000,00 € (cinquanta
sis mil euros) IVA exclòs.
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b) Pel que fa la prestació del servei de monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari
del menjador dels centres educatius d’infantil i primària (escola Anselm Clavé,
escola Josep M. Ginesta, escola Gassó i Vidal, escola Tiana i escola Enric Tatché), i
el servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
durant l’espai interlectiu del migdia (escola Anselm Clavé, escola Josep M. Ginesta,
escola Gassó i Vidal, escola Tiana, escola Enric Tatché, escola Els Pinetons, escola El
Martinet i escola Francesc Escursell), seran assumides íntegrament per
l’ajuntament, i es desglossen de la manera següent:
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La despesa derivada es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
- 308.326.227992 – Contracte servei menjador escolar
- 308.326.227991 – Contracte ludoteca
4. Pressupost de licitació
(art. 100.2 de la LCSP)
El pressupost base màxim de licitació del present contracte, per un any, es fixa en
la quantitat de 923.013,74 € IVA inclòs (nou cents vint-i-tres mil tretze euros amb
setanta-quatre cèntims), d’acord amb el desglossament següent:
Import net

Servei menjador escolar
Servei
monitoratge/dinamització
Servei vetlladors

TOTAL
anual

import

màxim

IVA

755.921,58 €
35.500,00 €

Import
màxim
anual
per
prestació
75.592,16
831.513,74 €
€
0,00 €
35.500,00 €

56.000,00
€

0,00 €

56.000,00 €

847.421,58
€

75.592,16
€

923.013,74 €

Servei de menjador escolar:

Infantil i Primària
(fixos)
Infantil i Primària
(esporàdics)
Escoles
Bressol
(dinar)
Escoles
Bressol
(berenar)

(IVA IVA

Preu
màxim
inclòs)

unitari
(IVA

5,64 €

0,56 €

6,20 €

6,18 €

0,62 €

6,80 €

4,73 €

0,47 €

5,20 €

0,36 € 0,04 €

0,40 €

Servei de monitoratge/dinamització:

Infantil
Primària

Màxim
(IVA IVA
Preu màxim (IVA
exclòs)
inclòs)
i
35.500,00 €
0,00
35.500,00 €
€
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Màxim
exclòs)
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Servei de vetllador/es:

Infantil
Primària

Màxim
(IVA IVA
Preu màxim (IVA
exclòs)
inclòs)
i
56.000,00 €
0,00
56.000,00 €
€

Així, resulta un pressupost base màxim de licitació, corresponent als dos anys de
durada del contracte, de 1.694.843,16 euros, més el 10% corresponent a l’IVA,
151.184,32 euros, suposen un pressupost de licitació total de 1.846.027,48 €, UN
MILIO VUIT-CENTS QUARANTA-SIS MIL VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS.
El desglossament anual de la despesa del servei escolar de menjador als centres
educatius públics adscrits i a les escoles bressol municipals és el que es detalla a
l’estudi de viabilitat que figura com a ANNEX NÚMERO 2, que inclou els costos
directes i indirectes i altres eventuals despeses necessàries per a la seva execució i,
a més, el cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució que
formen part del preu total del contracte. S’ha d’afegir al mateix la despesa derivada
del servei de monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari del menjador dels
centres educatius d’infantil i primària, i el servei de vetllador per a l’atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives especials durant l’espai interlectiu del migdia,
en el termes econòmics expressats anteriorment.
El pressupost base de licitació opera com a límit màxim de la despesa que, en virtut
del contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació inclòs l’Impost sobre el Valor
Afegit que s’indica com a partida independent, d’acord amb el que assenyala l’art.
100.1 LCSP, i ascendeix a les quantitats que figuren en aquesta clàusula.

L’adjudicatari no ha de preveure cap tipus de dedicació per part del personal de
l’ajuntament i els ens dependents més enllà de la necessària informació, en tasques
associades a la prestació del servei.
El preu consignat és indiscutible, no s’admet cap prova d’insuficiència.
5. Valor estimat del contracte
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En la determinació del mateix cal estar al tenor de la totalitat de les obligacions
recollides al PCAP i al PPT. Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la
totalitat de l’objecte del contracte, i el preu consignat porta implícits tots els
conceptes/obligacions establertes en els mateixos.
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Per a l’establiment del valor estimat del contracte, cal estar al contingut de les
previsions establertes als articles 101.1 i 101.2 de la LCSP i l’art. 5.1 de la Directiva
2014/24/UE, de contractes de les Administracions Públiques.
En aquest cas, el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a 2.881.233,37 € (dos
milions vuit cents vuitanta-un mil dos cents trenta-tres euros amb trenta-set
cèntims) sense incloure l’IVA.
Aquest import comprèn els conceptes que es refereixen a continuació:
- La durada inicial del contracte, prevista en dos anys, sense incloure l’IVA:
1.694.843,16 € (un milió sis cents noranta-quatre mil vuit cents quarantatres euros amb setze cèntims).
- La durada de la possible pròrroga, sense incloure l’IVA: 847.421,58 € (vuit
cents quaranta-set mil quatre cents vint-i-un euros amb cinquanta-vuit
cèntims).
- El 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, per import ascendent a
338.968,63 € (tres cents trenta-vuit mil nou cents seixanta-vuit euros amb
seixanta-tres cèntims), previst per a la modificació contractual contemplada
a la clàusula 25, Modificació del contracte, d’aquest PCAP, on es detalla el seu
abast en els termes establerts a l’article 204 de la LCSP.
6. Preu per a la prestació del servei escolar de menjador
Pel que fa al servei escolar de menjador a les escoles bressol municipals, un cop
realitzat el corresponent estudi de costos, es modificarà l’Ordenança fiscal núm. 40,
reguladora dels preus públics, en el seu annex 40.5, pel qual s’estableix el preu
públic per a la prestació del servei de menjador escolar, aprovat pel Ple de la
Corporació municipal en data 19 de desembre de 2013.
Quan un alumne sigui beneficiari d’una beca de menjador escolar (infantil i
primària), aquest preu es regirà per l’edicte que, per a cada curs escolar, publiqui
l’ajuntament i que conté la informació necessària per al concessionari referent a la
tramitació i abonament de la mateixa. El curs escolar 2019/2020, es regeix per
l’edicte que figura com a ANNEX NÚMERO 3 del present PCAP.

a) La retribució del concessionari consisteix exclusivament en els ingressos
procedents dels preus abonats pels usuaris del servei de menjador escolar dels
centre educatius públics (a excepció dels alumnes beneficiaris d’una beca de
menjador escolar, d’acord amb el punt 6è. del present PCAP) i de les escoles bressol
municipals de Ripollet. La despesa derivada es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 308.326.227992 – Contracte servei menjador escolar, amb el
desglossament següent:
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7. Finançament
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Any 2020: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost, per infantil i primària;
excepte agost per a les escoles bressol): despesa màxima de 755.921,58 euros IVA
exclòs. Resultant una despesa total màxima de 831.513,74 euros IVA inclòs.
Any 2021: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost, per infantil i primària;
excepte agost per a les escoles bressol): despesa màxima de 755.921,58 euros IVA
exclòs. Resultant una despesa total màxima de 831.513,74 euros IVA inclòs.
Possible Pròrroga:
Any 2022: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost, per infantil i primària;
excepte agost per a les escoles bressol): despesa màxima de 755.921,58 euros IVA
exclòs. Resultant una despesa total màxima de 831.513,74 euros IVA inclòs.
b) Pel que fa la prestació del servei de monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari
del menjador dels centres educatius d’infantil i primària, i el servei de vetllador per
a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials durant l’espai
interlectiu del migdia, són assumides íntegrament per l’ajuntament. La despesa
derivada es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 308.326.227991 –
Contracte ludoteca, amb el desglossament següent:
Any 2020: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost), servei de
monitoratge/dinamització: despesa màxima de 35.500 euros IVA exempt; servei de
vetllador: despesa màxima de 56.000,00 euros IVA exempt. Resultant una despesa
total màxima de 91.500 euros.
Any 2021: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost), servei de
monitoratge/dinamització: despesa màxima de 35.500 euros IVA exempt; servei de
vetllador: despesa màxima de 56.000,00 euros IVA exempt. Resultant una despesa
total màxima de 91.500 euros.
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Possible Pròrroga:
Any 2022: mesos de gener a desembre (excepte juliol i agost), servei de
monitoratge/dinamització: despesa màxima de 35.500 euros IVA exempt; servei de
vetllador: despesa màxima de 56.000,00 euros IVA exempt. Resultant una despesa
total màxima de 91.500 euros.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs,
la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici,
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art.
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la D.A. 3a-2 LCSP, podran tramitar-se anticipadament els
contractes l’execució material dels quals hagi d’iniciar-se en l’exercici següent,
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels
recursos que han de finançar el contracte corresponent.
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8. Termini del contracte i pròrroga
(art. 29 LCSP)
Es preveu un termini de vigència inicial del contracte de 2 anys, des de la
formalització del contracte, previsiblement al mes de gener de 2020, (data en que
està previst l’inici de la prestació del servei) i fins al mes de desembre de 2021, amb
la possibilitat d’una pròrroga d’un any, és a dir, per a l’exercici 2022.
Aquest termini s’adequarà en tot cas al calendari escolar anual establert pel
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel que fa als centres
educatius públics d’infantil i primària, i pel calendari anual que estableixi
l’ajuntament per a les escoles bressol municipals.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa
concessionària, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos d’antelació a
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap
cas, per acord tàcit de les parts, i s’haurà de formalitzar en el document
corresponent.
L’art. 29.4 LCSP preveu la pròrroga expressa del contracte fins a que comenci
l’execució del nou contracte i per un període màxim de 9 mesos, quan no es
formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la
prestació.
9. Procediment d’adjudicació i tipus de tramitació
La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, amb
diversos criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els arts. 22.1.c), 145 i
156 LCSP. Es troba subjecte als requisits del procediment harmonitzat, sent el seu
valor estimat superior al llindar establert a l’art. 22.1.c) LCSP (superior als
750.000,00 €), i l’art. 4 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.
En relació a la necessitat de pronunciament relatiu a la justificació de l’elecció
(establerta a l’art. 116.4.a) LCPS) cal referir:
La utilització del procediment d’adjudicació obert en atenció que és
considerat en l’art. 131.2 de la LCSP com a un procediment ordinari
d’utilització preferent.

La inexistència de l’establiment dels lots, en mèrits del contingut de l’art. 99.3 de
la LCSP es justifica per l’assoliment del degut grau d’eficiència i eficàcia en el servei
de menjador escolar que es veuria greument afectat si hagués de ser dividit l’objecte
contractual. La interdependència entre les prestacions contingudes en el seu objecte
aconsellen un únic lot per garantir una òptima execució contractual.
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La preponderància dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor vers els
criteris d’adjudicació automàtics, fan necessària la constitució d’un comitè d’experts
amb la funció d’avaluar les propostes que es presentin dins del sobre B, d’acord amb
l’establert a l’art. 146 de la LCSP. Aquest comitè estarà integrat per les següents
persones, totes elles amb qualificació necessària per a realitzar aquesta valoració:
- Tamara Navarro Pérez, llicenciada en Veterinària, tècnica de Salut Pública
de l’ajuntament de Ripollet.
- Sílvia Garriga Ivars, llicenciada en Psicologia i diplomada en Relacions
Laborals, tècnica de l’àmbit social de l’ajuntament de Ripollet.
- Trinitat Martínez Farrés, llicenciada en Dret, TAG de Serveis Jurídics de
l’ajuntament de Ripollet.
10. Garanties del contracte
(art. 107.3 i 100.1 LCSP)
- Provisional: No escau
- Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, resultant un total
de 84.742,16 €.
11. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena LCSP, la presentació d’ofertes es
realitzarà mitjançant la utilització de mitjans electrònics, quin tenor es donar per
reproduït.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya (trobarà les indicacions a l’ANNEX NÚMERO 4).

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a
qui s’adreça, segons el que s’indica a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en endavant, LPACAP. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
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La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics, sense perjudici
d’aquelles que requereixin publicitat en el perfil del contractant de la plataforma de
contractació de la Generalitat.
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12. Documentació a presentar pels licitadors, forma i contingut de les
proposicions
D’acord amb l’art. 138 LCSP, la informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària que es vulgui rebre pel licitador interessat, ha de
tenir entrada a través de l’eina Sobre Digital, DOTZE DIES abans que s’exhaureixi el
termini per la presentació d’ofertes i hauran de ser ateses per l’òrgan de
contractació, com a màxim, SIS DIES abans d’aquest termini de presentació
d’ofertes.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini de TRENTA DIES NATURALS comptadors des del dia següent a la data de
publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. Igualment es
publicarà la licitació a través de la plataforma electrònica de contractació pública de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&.
En el present procediment només s’admetran les ofertes que es presentin a través
de l’eina Sobre Digital 2.0, que es troba en el perfil del contractant.
La totalitat de documentació que es presenti a la licitació haurà de:
-

donar compliment al PCAP i PPT.
estar redactada en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya;
anar degudament signada pel licitador;
ser original o degudament autenticada;

i haurà de presentar-se en TRES SOBRES dins de cadascun dels quals s’inclourà, en
full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia
documentació que es detalla a continuació.

La documentació que conté el SOBRE A (Documentació Administrativa) NO
POT INCLOURE cap informació que permeti conèixer el contingut del SOBRE
B (Documentació acreditativa sotmesa a criteris de judici de valor) . El
contingut del SOBRE B NO POT INCLOURE cap informació que permeti
conèixer el contingut del SOBRE C (Documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica).
L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA OBLIGACIÓ IMPLICA L’EXCLUSIÓ DE LA
LICITACIÓ.
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Pàgina 13 de 49

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

6d753b9c8ae14b83ab38c9289ab69012001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Les proposicions hauran de tenir una validesa mínima de 8 mesos, comptats a partir
de la data d’obertura de les mateixes. Passat aquest termini, o aquell superior
indicat per cada licitador en la seva proposta, sense que l’ajuntament hagi acordat
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els
licitadors admesos tindran dret a retirar la seva proposició, sempre i quan ho
sol·licitin així per escrit a l’ajuntament. Les proposicions que no siguin retirades
s’entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en aquest
Plec de Clàusules.
No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones en les quals
concorrin algunes de les circumstàncies previstes en l’art. 71 LCSP, Prohibicions de
contractar.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicional pels licitadors del
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment.
Quedaran excloses del procediment les proposicions que no estiguin signades o
aquelles que incorreguessin en causa d’exclusió d’acord amb la normativa i
jurisprudència aplicables. En concret també seran considerades excloses aquelles
ofertes que no continguin pronunciament exprés per part dels licitadors quan ha
estat establert aquest requeriment al PCAP o el PPT i el seu tenor no sigui
susceptible d’esmena.
12.1 Sobre A : Documentació administrativa

1) De conformitat amb l’art. 140.1 LCSP, l’art. 59 de la Directiva 2014/24/UE, així
com del Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener del 2016
pel que s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació, en tots els procediments oberts, l’òrgan de contractació, en la seva
condició de poder adjudicador, només admetrà com a prova preliminar del
compliment dels requisits previs per participar en el procediment de licitació el
“DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ” –DEUC-. ANNEX NÚMERO 5.
Les empreses licitadores declaren, mitjançant el DEUC, el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona
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Portarà la menció DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE CONCESSIÓ DE SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE
DETERMINATS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’INFANTIL I PRIMÀRIA, I DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RIPOLLET I DE SERVEIS DE
DINAMITZACIÓ/MONITORATGE I VETLLADOR DURANT L’ESPAI INTERLECTIU DEL
MIGDIA
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signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i
el DEUC;
-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que
es poden acreditar mitjançant el DEUC.

L’únic format del DEUC admès per la seva presentació va ser aprovat per Comissió
Europea i està publicat per la Generalitat de Catalunya al portal web que s’indica a
continuació:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf
2) Haurà de ser designat un interlocutor amb l’ajuntament als efectes de gestió
administrativa de la present licitació, segons el model que recull l’ANNEX NÚMERO
6 del present PCAP. A aquests efectes haurà de detallar el nom, cognom i NIF per
accedir a les notificacions electròniques, així com la seva adreça electrònica i,
addicionalment, el número de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions.
3) D’acord amb l’art. 76.2 LCSP, el licitador haurà de presentar formant part del
SOBRE A, el compromís formal d’adscriure els mitjans personals i materials
necessaris per executar la prestació contractual.
4) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols. Les empreses
estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. ANNEX NÚMERO 7.
5) Declaració responsable de disposar del sistema APPCC (anàlisi de perills i punts
de control crític) pel que fa a l’elaboració, manipulació, conservació i trasllat a
implantar, segons es detalla al PPT.

D’acord amb l’art. 69 LCSP, podran contractar amb el sector públic les unions
d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que sigui
necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s’hagi
efectuat la concessió al seu favor.
En aquest cas, cadascuna de les empreses que concorrin a la licitació en un UTE, ha
de presentar el seu formulari normalitzat del DEUC. A més de la declaració
responsable aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís, amb
indicació expressa dels noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la
participació de cadascun d’ells, de constituir-se formalment en unió temporal en
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6) Declaració de confidencialitat. ANNEX NÚMERO 11.
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cas de resultar adjudicatàries del contracte, segons el model que s’adjunta com a
ANNEX NÚMERO 8.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a l’extinció del mateix.
Als efectes de valorar la classificació dels empresaris que concorrin agrupats
s’atendrà a les característiques acumulades de cadascun d’ells.
D’acord amb l’art. 69.2 LCSP, quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de
contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de
col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal, requeriran
a les mateixes per tal que, donant termini suficient, justifiquin de forma expressa i
motivada les raons per concórrer agrupades.
D’acord amb l’art. 69.9 LCSP, un cop formalitzat el contracte, quan la modificació
de la composició de la unió temporal suposi l’augment o disminució del nombre
d’empreses o la substitució d’una o varies per altra o altres, es necessitarà
autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació, havent estat executat el
contracte com a mínim en un 20 per cent del seu import.
Així mateix, quan alguna o algunes de les empreses integrants de la unió temporal
fos declarada en concurs de creditors, i encara quan s’hagués obert la fase de
liquidació, continuarà l’execució del contracte amb l’empresa o empreses restants
sempre que aquestes compleixin els requisits del solvència o classificació exigits.
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar
en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes
les propostes subscrites per aquest.

12.2 Sobre B : Documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor
(art. 146 LCSP)
Portarà
la
menció
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA
DELS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENGUIN D’UN JUDICI DE VALOR PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE MIXT DE CONCESSIÓ DE SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE
DETERMINATS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’INFANTIL I PRIMÀRIA, I DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RIPOLLET I DE SERVEIS DE
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L’òrgan de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o part
de la documentació justificativa en qualsevol moment del procediment quan resulti
necessari per garantir el correcte desenvolupament d’aquest.
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DINAMITZACIÓ/MONITORATGE I VETLLADOR DURANT L’ESPAI INTERLECTIU DEL
MIGDIA

Haurà de contenir la que s’indica a continuació.
•
•
•

•

Relació numerada de la documentació inclosa.
Tota aquella que sigui acreditativa dels diferents epígrafs del barem de
puntuació subjectes a un judici de valor, indicant en cada cas el corresponent
epígraf del barem, de conformitat amb la clàusula 14 del present Plec.
La documentació inclosa al sobre B no podrà sobrepassar les 20 pàgines (10
fulls a doble cara), amb el tipus de lletra Arial i la mida de lletra 12. No
estaran incloses en el còmput d’aquestes 20 pàgines, la caràtula ni l’índex.
Es fa l’advertiment que no es valorarà a partir de la pàgina núm. 21.
Declaració de confidencialitat. ANNEX NÚMERO 11.

En aquesta documentació s’haurà de fer constar, de forma clara, aquella
informació que el licitador consideri confidencial als efectes d’allò disposat a
l’art. 133 LCSP. Aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials
i als aspectes confidencials de les ofertes.
També caldrà presentar tota la documentació en suport informàtic: arxius PDF i
arxius editables, Word per a textos, Excel per a taules i Access per a base de dades.
Els arxius hauran de ser oberts i no protegits.
El contingut de les ofertes un cop presentades, passarà a formar part de l’expedient
de contractació del servei i es custodiarà i conservarà en els termes establerts per
la Llei, sense que l’empresa licitadora o concessionària tingui dret a cap
contraprestació econòmica per aquest fet.

Portarà
la
menció
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA
DELS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE CONCESSIÓ DE SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE
DETERMINATS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’INFANTIL I PRIMÀRIA, I DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RIPOLLET I DE SERVEIS DE
DINAMITZACIÓ/MONITORATGE I VETLLADOR DURANT L’ESPAI INTERLECTIU DEL
MIGDIA

a) Relació numerada de la documentació inclosa.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 1

27/09/2019 Secretari

12.3 Sobre C : Documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica
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b) Tota aquella que sigui acreditativa dels diferents epígrafs del barem de
puntuació que la licitadora tingui interès en oferir, de conformitat amb la
clàusula 14 del present Plec.
c) Declaració de confidencialitat. ANNEX NÚMERO 11.
13. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i
financera; i professional o tècnica
Als efectes de donar compliment a les dades que han de ser emplenades en el
Document Europeu Únic de Contractació, el contingut dels criteris de solvència dels
quals es demana pronunciament es refereixen a continuació. Són requisits de
necessari pronunciament pels interessats que es presentin a la licitació.
Tots els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte
i són proporcionals.
13.1. Solvència econòmica i financera
(art. 87 LCSP)
Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis
en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import al menys
una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Acreditació documental: el volum de negocis s’acreditarà per mitjà dels comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, i en cas contrari, els dipositats en
el registre oficial on hagin d’estar inscrites. Els empresaris individuals no inscrits al
registre mercantil acreditaran el volum de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per
l’òrgan de contractació.
13.2. Solvència professional o tècnica
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En tot cas, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic ha d’acreditar enfront tots els òrgans de contractació del sector públic,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions
de solvència econòmica i financera de l’empresari.
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Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en concret les
prestacions relatives als àpats i al monitoratge, en els darrers tres anys, en la qual
se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, entenent per any el
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la
prestació.
La solvència econòmica i tècnica es podrà substituir per la següent classificació
empresarial:
Categoria D

Grup M

Subgrup 6

14. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
La licitació es valorarà en quant a la idoneïtat del licitant en atenció a l’oferta
presentada i el resultat de l’aplicació del barem de puntuació.
L’oferta que resulti adjudicatària, en la seva integritat, conformarà les obligacions
contractuals adquirides pel licitador, juntament amb el que resulta del contingut
del PCAP i PPT i annexes que integren l’expedient.
En tots els casos es valorarà assignant la major puntuació possible a la proposta que
ofereixi la proposició més avantatjosa per l’ajuntament en el concret paràmetre a
tenir en compte; es determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord amb
la seva proporció respecte la proposta major. En el cas que s’hagués establert una
concreta fórmula de puntuació, s’estarà al que resulti de la seva apreciació.

Els criteris avaluables a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
més avantatjosa, seran de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
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En el cas dels criteris subjectes a judici de valor – sobre B -, es procurarà la inclusió
de paràmetres objectius en la determinació de la puntuació, i s’estableix un llindar
mínim de puntuació necessària per continuar en el procés selectiu: els licitadors que
no aconsegueixin 30 punts, no passaran a la fase de criteris avaluables de forma
automàtica – sobre C -.
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CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA I RECURSOS
HUMANS
1. L’organització del servei

FINS A 75
PUNTS

Núm. SOBRE

0-5

2

5

2

0-70

2

25

2

a. Es valorarà el detall, la concreció i la precisió en
la descripció de l’organització del servei objecte
de contracte. (fins a 2,5 punts)
b. Procediments, sistemes de gestió i circuïts
d’actuació interns per al desenvolupament del
servei. (fins a 2,5 punts)

EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
1. Proposta de menús, dietes especials
a. Proposta de menús basals per a les escoles
bressol (inclòs el berenar), i per als centres
d’infantil i primària. Es valorarà el contingut i
també la descripció facilitada a les famílies (fins
a 9 punts)
b. Variacions del menú basal segons productes de
temporada, festivitats i aspectes culturals de
l’entorn. (fins a 6 punts)

d. Propostes de menús de pícnic en el cas de
sortides escolars: contingut, elaboració i
lliurament. (fins a 2,5 punts)
e. Descripció del subministrament en cas de ser
necessari
el
càtering
en
situacions
d’impossibilitat d’ús de la cuina (fins a 1,5
punts)
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c. Les dietes especials que es poden preparar per
motius terapèutics o culturals/religiosos.
Valorant les mínimes variacions respecte el
menú basal. (fins a 6 punts)
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2. Projecte educatiu del servei que inclogui
l’atenció durant el temps de menjador i les
propostes d’activitats interlectives

25

2

5

2

10

2

5

2

a. Elaboració del "Projecte Educatiu" amb
especificacions de la programació temporitzada
per a les diferents franges d'edat i metodologia
a emprar (fins a 10 punts) Es valorarà el detall
del projecte i la seva adequació a les diferents
franges d’edats dels usuaris.
b. Models i propostes concretes d'activitats
educatives i de lleure treballant els següents
àmbits educatius en el projecte:
• Alimentari
• Autonomia, hàbits i higiene
• Relació social, convivència i coeducació
• Consum responsable i sostenibilitat
(reciclar, reduir i reutilitzar) (fins a 10
punts)
c. Programa específic per a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, que afavoreixin
la inclusió amb la resta del grup. (fins a 5 punts)
3. Proposta de gestió del cobrament a les persones
usuàries.
a. Procediment per cobrar els menús (tant fixos
com esporàdics) a les famílies usuàries. Es
valorarà que s’utilitzin mitjans àgils i la facilitat
d’ús i disponibilitat dels mateixos.

a. Disponibilitat i horari per atendre persones
usuàries i famílies. (fins a 5 punts)
b. Altres vies d'informació, atenció i seguiment
personal amb les famílies basades en les noves
tecnologies (fins a 5 punts)
5. Proposta de sistema de garantia de qualitat del
servei
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4. Proposta de comunicació i relació amb les
famílies.
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a. Descripció del sistema i processos que
s’establiran per garantir el control i avaluació de
la qualitat del servei prestat. (fins a 5 punts)
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1. Disposar de Pla d’Igualtat si l’empresa té menys
de 250 treballadors/es. Per a les empreses que
estan obligades per llei, es valorarà que tinguin
el certificat oficial de la Generalitat. (fins a 3
punts)

FINS 25
PUNTS

3

3

3

5

3

2

3

6

3

2. Formació específica
Disposar d’un pla de formació (de cada perfil
professional que presta atenció directa a
l’alumnat) el contingut del qual giri entorn a:
Eines d’intervenció educativa i dinamització,
resolució de conflictes, educació en valors,
treball d’hàbits durant el temps de migdia, etc.
Durant l’execució contractual caldrà aportar la
justificació de la seva aplicació i, en el cas que
no sigui exactament el mateix, l’empresa
adjudicatària s’obliga que sigui l’equivalent.
(fins a 5 punts)

3. Informació, en els menús diaris facilitats a les
famílies, d’una proposta de sopars (fins a 2
punts)
4. Inclusió, en el menú setmanal, d’aliments amb
certificació ecològica i/o amb certificat de venda
de proximitat (addicionals als que són
obligatoris segons PPT). (1 punt per cada
aliment ecològic; 1 punt per cada aliment de
circuit curt, i 2 punts per cada aliment que
compleixi els 2 requisits) (fins a 6 punts)
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Es puntuarà segons les hores:
a) =< a 10 hores (1 punt)
b) d’11 a 20 hores (2 punts)
c) de 21 a 30 hores (3 punts)
d) de 31 a 40 hores (4 punts)
e) >40 hores (5 punts)
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5. Millora de la periodicitat de generació
d’informes a les famílies, de P4 a 1r (fins a 2
punts)
a) informes bimensuals (1 punt)
b) informes mensuals (2 punts)
6. Disposar de Certificació ISO 22000 en matèria
de seguretat alimentària (fins a 3 punts)
7. Material per als tallers i activitats que
s’inclouran. Es valorarà l’aportació econòmica
global per cada curs escolar (fins a 4 punts)
a) fins a 1.500,00 € (1 punt)
b) de 1.501,00 a 2.000,00 € (2 punts)
c) de 2.001,00 a 2.500,00€ (3 punts)
d) de 2.501,00 a 3.000,00€ (4 punts)
MÀXIM PUNTUACIÓ
Total sobre 2
75 punts
Total sobre 3
25 punts

2

3

3

3

4

3

100

15. Admissió de millores.
Els licitadors, d’acord amb les prescripcions de l’article 145.7 LCSP, podran proposar
en el marc dels objectius del contracte i els deures bàsics del concessionari,
establerts al PPT i al PCAP, que configuren els requisits, límits, modalitats i
característiques d’obligat compliment, les millores descrites a la clàusula 14 del
present PCAP, continguda en l’interval descrit en el quadre dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica.
16. Admissió de variants

17. Proposicions baixes presumptament anormals
(Art. 149 i 159.4. LCSP)
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una
proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada han de
concórrer les següents circumstàncies considerant globalment els criteris fixats
contrastats amb l’oferta presentada.
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No s’admetran variants en els requisits mínims, en les modalitats i en les
característiques que s’hi preveuen.
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(*) “La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació
total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment
baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana
aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana
d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.”

Les fórmules matemàtiques i la clàusula inclosa al present document es pot trobar
al link següent. En cas de discordança, prevaldrà el transcrit al PCAP.
http://www.ddgi.cat/web/servei/2121/eina-de-calcul-d-ofertes-anormalmentbaixes
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’ anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es
que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i
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(*) El tenor del contingut entre “ “ de la present clàusula i les fórmules
matemàtiques inherents han estat redactades per la Universitat de Girona, Càtedra
Lluís A Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica. Diputació de Girona.
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detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre
la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, segons establert l’art. 159.4.f), 4art, de la LCSP.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta
d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de
contractació, per tal que aquest decideixi, previ assessorament tècnic del servei
corresponent, o bé l’acceptació de la oferta, perquè considera acreditada la seva
viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’ anormalitat
si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’art. 201 de la LCSP.
18. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Per al cas que, desprès de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un
empat entre dues o més ofertes, s’estarà al que estableix l’art. 147 LCSP.

27/09/2019 Secretari

19. Termini per a l’adjudicació
D’acord amb l’art. 158 LCSP, en tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri
de valoració i, atenent a l’abast de la documentació del sobre B, l’adjudicació es
realitzarà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’obertura de les
proposicions, als efectes de que pugui ser valorada pel comitè d’expertes amb rigor.
20. Termini de garantia. Responsabilitat de l’adjudicatari
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D’acord amb l’art. 311 de la LCSP, en tant que contracte de concessió de serveis,
l’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i serveis prestats,
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i de les conseqüències que es dedueixin per l’administració o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes durant l’execució
del contracte, incloent-hi les possibles pròrrogues.
L’empresa concessionària que executa el contracte està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’administració.
21. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules del
PCAP, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable,
i en particular, tindran caràcter contractual el PPT que consta a l’expedient relatiu
a la present licitació i documentació annexa al seu cas, i l’oferta que resulti
adjudicatària.
21.1 Obligacions generals del concessionari
El concessionari estarà subjecte al compliment de les obligacions recollides a l’art.
288 LCSP, i les que s’esmenten a continuació:
a) Executar l’objecte del contracte amb precisió i seguretat, de manera
ininterrompuda en la forma prevista en aquest PCAP i al PPT i la resta de la
documentació que integra l’expedient administratiu de licitació, la normativa
aplicable (concretament l’art. 287 LCSP) i amb submissió a les instruccions que li
dictin des del departament d’Educació, d’acord amb les seves facultats i a les que
puguin resultar de la legislació que fos aplicable.

27/09/2019 Secretari

b) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions establertes en el present plec i a l’establiment del
servei, i mitjançant l’abonament de la contraprestació econòmica compresa en els
preus aprovats. En cas d’extinció del contracte per compliment del mateix, el
concessionari haurà de seguir prestant el servei fins que es formalitzi el nou
contracte.
c) Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sense
perjudici dels poders de policia de l’ajuntament.
d) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany sigui
produït per causes imputables a l’administració.
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e) Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, respecte de les
empreses d’Estats membres de la comunitat europea o signataris de l’Acord sobre
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Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, en els contractes de
subministrament conseqüència del de concessió de serveis.
f) Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu
relatives a l’exercici de les activitats concessionades, així com aquelles de caràcter
laboral en relació als seus empleats, incloses les de previsió, seguretat social,
vacances, etc.
g) Garantir en tot moment que les persones que treballin en els equipaments, a
compte seu, tinguin un tracte correcte i respectuós envers al públic.
h) El personal al càrrec de la cuina ha de complir amb la normativa vigent sobre
manipulació d’aliments.
i) No emmagatzemar productes i mercaderies fora dels espais habilitats a tal efecte.
j) Fer la recollida de la brossa que es generi i depositar-la en els contenidors
instal·lats a tal efecte per facilitar la seva posterior retirada, respectant la selecció
del sistema de recollida selectiva.
k) Facilitar a l’administració contractant la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol altre que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
l) Lliurar a l’ajuntament un resum anual de les despeses realitzades.
m) Realitzar la planificació preventiva en cas de concurrència empresarial tenint en
compte que l’execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals i/o
tècnics del concessionari a les dependències de les escoles.
n) El concessionari ha de portar la comptabilitat diferenciada respecte de tots els
ingressos i despeses de la concessió, i haurà d’estar a disposició de l’Ajuntament
quan aquest li ho requereixi, d’acord amb l’establert a l’art. 289.2 LCSP.

21.2 Obligació d’indemnització pels danys que s’ocasionin com a conseqüència
de l’execució del contracte
L’adjudicatària del contracte serà l’única responsable davant l’ajuntament, a primer
requeriment, de l’assumpció del cost de qualsevol indemnització generada en l’ordre
civil, penal, social, administratiu que es generés com a conseqüència de l’execució
del contracte front als seus treballadors, els ciutadans o l’ajuntament, ja sigui
conseqüència de les pròpies característiques del servei o qualssevol altra, sense
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o) Qualsevol altres previstes a la legislació, i en la resta de documentació
contractual.
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perjudici dels drets que els assisteixen al seu cas davant dels causants dels fets o
les companyies d’assegurances dels riscs.
L’adjudicatària està obligada al rescabalament i indemnització dels danys que causin
a tercers amb motiu de l’execució defectuosa o negligent del contracte, tant si són
en béns com en persones, com instal·lacions particulars o municipals, sense
perjudici de les penalitzacions previstes al present PCAP.
21.3 Necessària autorització per a subcontractar
D’acord amb l’art. 296 LCSP, en el contracte de concessió de serveis, la
subcontractació només podrà recaure sobre prestacions accessòries, resultant
d’aplicació la regulació establerta als articles 215, 216 i 217 de l’esmentada llei.
S’entendrà com a prestació accessòria tota aquella necessària per al compliment de
l’objecte contractual, que no inclogui la prestació del servei principal.
21.4 Subrogació de personal
De conformitat amb l’establert a l’art. 44 de l’Estatut dels treballadors i amb el
Conveni d’aplicació, aprovat per Resolució EMO72501/2015, de 2 de novembre, per
la qual es disposa la inscripció i publicació del conveni col·lectiu de treball per al
sector de les col·lectivitats de Catalunya (codi de conveni núm. 79100055012013),
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6993, de 9 de novembre
de 2015 i, en compliment de l’art. 130 de la LCSP, s’inclou com a ANNEX NÚMERO
9 a efectes informatius, la relació amb la informació sobre les condicions dels
contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per
permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà aquesta mesura.
A aquests efectes, l’empresa que vingués efectuant la prestació objecte del
contracte a adjudicar i que tingui la condició d’ocupadora dels treballadors afectats
està obligada a proporcionar la referida informació a l’òrgan de contractació, a
requeriment d’aquest.
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El concessionari ha de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en
el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou concessionari,
sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim.
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Si, un cop produïda la subrogació, els costos laborals fossin superiors als que es
desprenguessin de la informació facilitada per l’antic concessionari a l’òrgan de
contractació, el concessionari tindrà acció directa contra l’antic concessionari.
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per a garantir el pagament dels esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia
definitiva fins que no s’acrediti l’abonament d’aquests.
21.5 Necessària autorització per Cessió
(art. 285.1.e) i 214 LCSP)
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa concessionària a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques
o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència
en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
concessionària en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat
en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa concessionària si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
21.6 Col·laboració en les tasques de control de l’ajuntament.
L’ajuntament està facultat per demanar en qualsevol moment a l’empresa
adjudicatària tota la documentació que consideri necessària relacionada amb
l’execució del contracte a l’objecte de comprovar l’assoliment de les obligacions
adquirides amb l’adjudicació de la licitació.
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21.7 Altres obligacions essencials
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•

Destinació de suficients mitjans per a la correcta execució del contracte de
serveis.

L’adjudicatària ha de complir la totalitat de les prescripcions establertes per
l’ajuntament relatives a l’execució del contracte, havent de destinar els mitjans
personals i materials necessaris d’acord amb el contingut del PCAP i PPT així com
tots els que es corresponguin amb les especialitats que haguessin estat ofertes pel
mateix.
Produït algun esdeveniment provocat per força major o qualsevol situació
d’emergència pública, amb incidència en l’execució d’aquest contracte,
l’adjudicatària estarà obligada a acceptar la direcció de l’ajuntament en la seva
execució així com i també en relació a altres tasques en les quals el personal o el
material fos necessari per restablir la normalitat, mentre duri l’estat d’emergència,
força major o calamitat pública.
L’adjudicatària està obligada, sempre que li sigui indicat per part de l’ajuntament, a
coordinar el servei contractat amb altres que es veiessin afectats, amb l’objectiu
d’assolir els objectius municipals.
•

Assoliment prescripcions normatives.

L’adjudicatari està obligat a la necessària adaptació en tot moment als canvis
normatius que sigui preceptiu implantar en el funcionament de l’administració.
•

Obligació relativa a la continuació de la prestació contractada.

27/09/2019 Secretari

Prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta durant tota la
vigència del contracte i fins a l’adjudicació del procediment de licitació que es
tramiti amb posterioritat al present contracte. El servei s’haurà de prestar sense
períodes d'interrupció, per motius de baixes, vacances o similars, i oferir garanties
de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors contractats per l’empresa
que prestin el servei objecte de contracte hauran d’estar contractats d’acord amb el
conveni col·lectiu de treball del corresponent sector.
• L’adjudicatari assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a
terme el servei, així com la totalitat de les remuneracions salarials, de cotització a
la seguretat social i d’altres contribucions socials que els pugui correspondre per la
legislació vigent. En aquest sentit l’ajuntament queda eximit de qualsevol
responsabilitat en no assumir ni contraure cap vincle laboral, jurídic o de qualsevol
gènere, inclòs l’econòmic, i fins i tot, en el cas que l’adjudicatari/a adopti mesures
respecte al seu personal per causa de compliment o interpretació del contracte.
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El concessionari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, i de
protecció del medi ambient, així com tota aquella que li fos legalment exigible.
L’adjudicatari haurà d’especificar les persones concretes que executaran les
prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social,
prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la vigència del contracte,
cal comunicar prèviament al responsable del contracte de l’ajuntament qualsevol
substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s’ajusta a dret. També hauran d’acreditar, amb les certificacions corresponents, la
contractació del nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100,
quan concorrin les circumstàncies establertes en la legislació vigent.
El personal que el concessionari hagi de contractar per respondre de les obligacions
derivades d’aquest contracte dependrà exclusivament d’aquest, sense que en el
moment de l’extinció del contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de
les persones que hagin realitzat els treballs com a personal de l’ajuntament.
El nomenament i qualsevol canvi de personal de l’empresa adjudicatària haurà de
tenir el vistiplau de l’ajuntament.
El concessionari es responsabilitzarà que cap treballador s’incorpori als equips del
servei sense tenir la formació laboral pertinent (referent al servei i a la formació
que defineix la normativa).
El concessionari haurà de respectar els compromisos amb el seu personal, haurà de
respectar la legislació laboral aplicable al sector. N’haurà de rendir comptes
l’ajuntament quan així li sigui sol·licitat
21.9 Protecció de dades de caràcter personal
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En qualsevol cas, l’adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l’activitat o servei prestat.
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L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions previstes a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i la normativa de desenvolupament, i al Reglament General de Protecció de
Dades, Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, en vigor des del passat 25 de maig de 2018.
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El concessionari no podrà aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés amb finalitats diferents a les de l’objecte del contracte i
necessàries per a la seva execució.
En tot cas, i sense perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les
esmentades dades, informacions i documentació, les persones estrictament
imprescindibles per al desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec,
que hauran d’estar informades del caràcter confidencial i reservat de les dades, i del
deure de secret als quals estan sotmeses; l’adjudicatari serà responsable del
compliment d’aquestes obligacions per part del seu personal.
El concessionari ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació de forma
immediata qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que
pugui afectar la integritat o confidencialitat de les dades de caràcter personal.
21.10 Obligacions en relació amb la protecció del menor
1. El concessionari ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no hagin
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual per exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, de conformitat amb l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor en la nova redacció donada per l’art. 1.5
de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència.
L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de resolució del contracte, sens
perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin.

El contingut d’aquesta declaració aportada pel concessionari i les certificacions
negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte, sempre que
aquest sigui igual o inferior a un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun
cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a
comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Si el contracte té una
durada superior a un any, caldrà que el concessionari torni a presentar l’esmentada
declaració.
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2. Abans de l’inici de l’execució del contracte, el concessionari ha de presentar, a la
persona responsable del contracte, una declaració responsable, d’acord amb el
model de l’ANNEX NÚMERO 10, en què manifesti que disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució
del contracte, per exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per alguns
dels delictes establerts. Aquesta declaració ha de ser novament presentada pel
concessionari sempre que s’incorporin noves persones a l’execució del contracte que
es trobin en la referida situació.
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3. La presentació de la declaració responsable faculta l’ajuntament a verificar la
conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible o bé efectuar
el requeriment de documentació quan resulti necessari.
21.11 Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 133.2 LCSP, el concessionari haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a la prestació del contracte.
De conformitat amb l’art. 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. En
el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
21.12 Dret de l’adjudicatari: règim de pagament
El concessionari té dret a les següents contraprestacions econòmiques:
Relativa a la concessió del Servei de menjador escolar i monitoratge durant l’àpat:
la percebrà directament dels usuaris. La retribució fixada per alumne és la
continguda en la clàusula 3 d’aquest PCAP en les seves 3 modalitats de comensal
fixe, esporàdic o usuari d’escola bressol. La gestió de l’emissió dels tiquets i el
cobrament anirà a càrrec del concessionari i es contempla com un dels paràmetres
que defineixen el risc operacional que assumeix juntament amb el número de
menús impagats que puguin produir-se.
Relativa al servei de monitoratge/dinamitzador i de vetllador: la percebrà de
l’Ajuntament seguint la normativa establerta al LCSP.
La empresa concessionària emetrà factura per la prestació d’aquests serveis que són
assumits íntegrament per l’Ajuntament.
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D’acord amb la legislació vigent, es presentarà per mitjans electrònics en la
plataforma de facturació electrònica de Generalitat de Catalunya e-Fact si l’import
supera els 5.000€. El codi DIR que haurà d’incorporar la factura electrònica és el
següent:
Oficina comptable
L01081803

Òrgan gestor
L01081803

Unitat tramitadora
L01081803

Un cop conformada la factura pels serveis corresponents de l’ajuntament, es farà
efectiva de conformitat amb els terminis establerts per la LCSP i normativa
d’aplicació.
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En els casos d’aquells usuaris que siguin beneficiaris d’un o més ajuts de menjador
escolar, el concessionari s’estarà al que estableix el punt 6 del present PCAP.
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Així mateix, serà obligació del concessionari presentar, en el termini de 30 dies
posteriors a la prestació del servei, dues factures: una reflectirà el número de menús
servits i cobrats a les famílies dels usuaris del servei de menjador escolar, i una altra
pel número de menús d’usuaris beneficiats per beques de menjador escolar. Així
mateix, serà obligació del concessionari presentar una liquidació mensual única
d’ingressos (total de menús servits, cobrats i becats).
21.13 Facultats de l’ajuntament
Ordenar discrecionalment l’execució del contracte per implantar les modificacions
que aconselli l’interès públic.
Dictar ordres per mantenir el nivell de prestacions.
Imposar a l’adjudicatari les penalitzacions previstes en el present PCAP, en cas de
comissió d’alguna infracció.
Extingir el contracte per qualsevol causa legalment o contractualment establerta,
prèvia oportuna tramitació administrativa.
21.14 Clàusula de bon govern
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta
als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitatassumeixen particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris
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b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte.

Pàgina 34 de 49

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

6d753b9c8ae14b83ab38c9289ab69012001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació
de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb
la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la
legalitat vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
21.15 Clàusula de transparència general
L’adjudicatari resta obligat a informes de les retribucions percebudes pels càrrecs
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per
compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum
general de l’empresa.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
21.16 Clàusula de dret d’accés a la informació pública

27/09/2019 Secretari

El contractista es compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les
obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui
requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit pels
ciutadans, en relació a la prestació contractada.
Les dues clàusules transcrites (transparència general i dret d’accés a la informació
pública, estan adreçades, a les persones físiques o jurídiques que presten serveis
públics, com a obligats indirectes al compliment de la Llei de Transparència a través
de l’administració responsable, d’acord amb l’article 3 de la mateixa, per tant, per
ser incloses als plecs reguladors de contractacions en les modalitats de concessió de
serveis o de serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
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21.17 Clàusula de transparència col.laborativa
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L’adjudicatari resta obligat a facilitar l’Administració la informació establerta per la
Llei 19/2014 de transparència accés a la informació pública i bon govern, referent a
les activitats directament relacionades amb el sector públic.
Aquesta clàusula incideix també en les obligacions d’informar sobre les activitats
directament relacionades amb el servei prestat, que correspon a aquells
contractistes que presten serveis públics ja sigui en la modalitat de concessió de
servei o servei.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
21.18 Clàusula de transparència organitzativa
L’adjudicatari haurà de lliurar a l’ajuntament a l’inici de les prestacions, la relació
dels llocs de treball permanents adscrits al contracte, el seu règim de dedicació, el
règim retributiu i les tasques que duu a terme. Haurà de comunicar-se a
l’ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs durant la durada
del contracte.
La clàusula de transparència organitzativa està adreçada a aquelles contractacions
que impliquin l’adscripció de personal amb caràcter permanent en una dependència
o un establiment públic, en virtut de la prestació contractada.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
21.19 Clàusula de confidencialitat
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Els licitadors han de presentar la declaració de confidencialitat que figura annexa
als plecs de condicions econòmico-administratives de la present licitació, que ha de
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
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Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de
propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària
als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència
que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels
licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics...”
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de transparència i bon
govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
22. Condicions especials d’execució
En compliment de l’art. 202.1, segon paràgraf de la LCSP i d’acord amb l’art. 116.4.c)
del mateix text normatiu, en la present clàusula s’estableix i es justifica la inclusió
de la Condició especial d’execució següent en relació a l’execució del contracte, a la
qual s’atribueix el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes assenyalats
a l’art. 211 de la LCSP i de conformitat amb la proposta de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, incorporada a les guies per a la
redacció de plecs, actualitzada a març de 2019:
“Clàusula ètica. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:

27/09/2019 Secretari

S’estableix també com a condició especial d’execució la incorporació de la
perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació per
l’0rientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere en l’ús del
llenguatge i de la imatge dels continguts objecte del contracte, així com en la seva
exposició, de manera que es fomentin valors d’igualtat, presència equilibrada,
diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.”
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L’incompliment d’aquestes té la consideració d’incompliment greu del contracte que
pot donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest plec.
23. Responsable del contracte
L’ajuntament designarà com a responsable del contracte a la cap de departament
d’Educació de l’ajuntament, senyora Pilar Teruel Alonso, amb les funcions previstes
a l’art. 62 LCSP.
La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni
aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. En qualsevol cas,
la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que, aquest o
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació
legal, ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin
administradors.
La persona responsable del contracte exercirà a més les funcions generals de
supervisió de l’execució del contracte, funcions específiques que se li atribueixin per
tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:

24. Interpretació del contracte
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, d’acord
amb allò establert en l’art. 190 de la referida Llei, l’òrgan de contractació té la
prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta.
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a) Supervisar el compliment per part del concessionari de totes les obligacions
i condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A part de totes
aquelles altres informacions i informes que la persona responsable del
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del
contracte, els objectius previstos amb la contractació i els resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter
tècnic.
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Aquestes prerrogatives seran de competència de l’òrgan de contractació.
25. Modificació del contracte
S’estarà al que preveu l’art. 290 LCSP respecte a la modificació del contracte i
manteniment del seu equilibri econòmic, i d’acord amb allò que disposa la present
clàusula.
Així mateix, el contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els
casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el
que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions previstes:
a) Augment o disminució de centres educatius en la gestió dels menjadors escolars
o del nombre de comensals de cada escola.
b) Les modificacions legislatives o reglamentàries de qualsevol tipus i sector (a títol
d’exemple sense caràcter limitatiu: educatiu, sanitari, laboral, de capacitació
professional) que puguin afectar el servei i comportin la necessitat d’adequar la
prestació contractual a la normativa vigent.
c) Les modificacions en la forma de prestació general del servei (passar de menjar
transportat en calent a cuina “in situ”, a línia freda, etc.), a sol·licitud dels centres
educatius i amb la conformitat prèvia de l’ajuntament, sempre que sigui viable
tècnicament.
d) Augment o disminució de la necessitat de servei de vetllador per a l’atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives especials durant l’espai interlectiu del migdia
(amb el límit d’un vetllador per escola).

Modificacions NO previstes:
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes a l’art. 205.2 i
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment
d’aquesta modificació requerirà l’audiència al concessionari i, si s’escau, del redactor
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.
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L’import que suposarà la prestació d’aquest servei en cap cas superarà el límit legal
establert a l’article 204 de la LCSP i que, en aquest cas, com a màxim, tenint de
referència el preu base de licitació, ascendeix a 338.968,63 € (tres cents trentavuit mil nou cents seixanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims) el còmput dels
quals ja han estat considerats en el càlcul del valor estimat del contracte, estipulat
a la clàusula 5 del present PCAP.
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En aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de 11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, s’introdueixen com a causes de
modificació contractual aquelles que fossin derivades de l’aplicació de les mesures
d’estabilitat pressupostària motivades per raons d’interès públic.
26. Revisió de preus
La revisió de preus no serà aplicable a aquest contracte.
27. Causes de resolució
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els
articles del 211 a 213 LCSP i l’art. 313 del mateix text legal en allò relatiu al contracte
de serveis, i amb caràcter específic per l’art. 294 i 295 LCSP en allò relatiu al
contracte de concessió de serveis.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles esmentats,
les següents:

27/09/2019 Secretari

1. La renúncia del concessionari a l’execució del contracte.
2. L’incompliment de les obligacions prescrites per al tractament de les dades de
caràcter personal a la clàusula 21.10 d’aquest plec.
3. La subcontractació quan estigui prohibida en aquest plec o no s’autoritzi.
4. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb el sector públic.
5. La cessió del contracte sense autorització prèvia i expressa del contracte.
6. El rescat del servei per l’ajuntament per a la seva gestió directa per raons d’interès
públic. El rescat de la concessió requerirà a més l’acreditació que aquesta gestió
directa és més eficaç i eficient que la concessional.
7. La supressió del servei per raons d’interès públic.
8. La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords adoptats
per l’administració amb posterioritat al contracte.
9. El segrest o intervenció de la concessió per un termini superior al que determini
l’òrgan de contractació sense que pugui excedir, incloses les possibles pròrrogues,
de tres anys, sense que el concessionari hagi garantit l’assumpció completa de les
seves obligacions.
En els supòsits 7, 8 i 9 i, en general en els casos en què la resolució del contracte
es produís per causes imputables a l’ajuntament, aquest ha d’indemnitzar el
concessionari dels danys i perjudicis que se li irroguin, inclosos els beneficis futurs
que deixi de percebre.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert a l’art. 191 LCSP i a l’art. 109 RGLCAP.
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Pel que fa al compliment i efectes del contracte de concessió de serveis regirà
l’establert als articles 291 a 293 LCSP.
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28. Penalitzacions
D’acord amb allò que estableix l’art. 192 de la LCSP, el present PCAP preveu
penalitzacions pel cas de compliment defectuós de l’objecte contractual o per
l’incompliment dels compromisos establerts a aquest document i al PPT.
En cas que l’ajuntament opti per la no resolució del contracte davant incompliments
contractuals o compliments defectuosos i en el cas que concorrin els supòsits
regulats més endavant, s’imposaran penalitats al concessionari tenint en compte la
gravetat de les conseqüències, la reiteració, el dol en la seva causació, en els termes
establerts a continuació.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el concessionari de l’obligació
que legalment li incumbeix pel que fa a la correcció dels defectes.
Es faran efectives de conformitat amb l’art. 264 de la LCSP, referent a la penalitats
per incompliment del concessionari.
L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment per part de l’adjudicatari de
les obligacions essencials en qualsevol moment durant l’execució del contracte.
A continuació s’estableix un detall d’infraccions amb la qualificació pertinent i
limitació de penalització prevista.

Infraccions lleus:
•
No adreçar-se a les persones amb correcció i respecte.
•
No complir amb les obligacions que corresponguin d’acord amb el PPT.
•
No proposar solucions o no col·laborar amb l’ajuntament, per part de la
persona encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del
contracte plantegi.
•
No imposar disciplina i ordre entre el personal al servei del concessionari.
•
No organitzar el personal assignat a l’execució del contracte en la forma
definida al PPT.
•
No informar a l’ajuntament de tots els aspectes de l’organització interna del
concessionari que tinguin relació amb el compliment del contracte, especialment si
l’ajuntament ho requereix expressament.
•
No substituir immediatament el personal del concessionari quan
l’ajuntament li ho sol·liciti i notifiqui per escrit.
•
Desobeir les ordres que l’ajuntament dicti amb la finalitat de mantenir o
restablir el nivell de les prestacions.
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Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació del servei es
qualificaran en lleus, greus i molt greus, de la forma següent:
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Infraccions greus:
•
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest PCAP, en el PPT i en l’oferta de
l’adjudicatari, quan produeix un perjudici greu per l’ajuntament o els usuaris dels
serveis i no constitueixi infracció molt greu d’acord amb el previst en aquesta
clàusula.
•
No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva
execució, dels mitjans materials i personals previstos.
•
No ampliar o modificar, pel cas que resultessin insuficients o inadequats i
d’acord amb les ordres de l’ajuntament, els mitjans materials i personals necessaris
per assegurar el compliment de les obligacions contractuals.
•
No assistir a les reunions de l’òrgan de contractació quan se li demani.
•
No informar a les famílies, centre educatiu i ajuntament del detall del menú.
•
No organitzar, per part de la persona encarregada, la prestació del contracte
o no interpretar i dur a terme les ordres rebudes de l’ajuntament.
•
Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, a l’ajuntament o al seu personal
pels danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte,
llevat que derivessin d’ordre específica de l’ajuntament comunicada per escrit.
•
Desobeir o no atendre a les potestats de l’ajuntament per reordenar
l’execució del contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès
públic.
•
Impedir o dificultar les tasques d’inspecció, direcció, control i supervisió del
contracte que el personal de l’ajuntament o la Generalitat de Catalunya dugui a
terme amb la finalitat de comprovar la correcta execució del contracte.
•
Desobeir les condicions d’actuació que l’ajuntament imposi per solucionar
situacions excepcionals d’interès general.
•
Divulgar o publicar qualsevol dada o antecedent que, no essent públics o
notoris, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte i dels que tingui
coneixement amb ocasió d’aquest.
•
No posar a disposició de l’ajuntament informació acreditativa del compliment
de la legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral.
•
No cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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•
Incomplir el termini que l’ajuntament fixi per a la correcció, ajustament i
modificacions dels incompliments per part del concessionari.
•
Incomplir els tràmits necessaris per a la instrucció i aprovació de l’execució
material de la modificació del contracte.
•
No executar el contracte amb estricta subjecció al PPT, els seus annexos i
altres documents del contracte, quan la infracció no pugui ser conceptuada com a
greu o molt greu.
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Infraccions molt greus:
•
La no subrogació de la totalitat del personal que fos procedent subrogar
d’acord amb el previst a la clàusula 21.5 SUBROGACIÓ DE PERSONAL d’aquest PCAP.
•
Exercir l’activitat de menjador escolar sense les autoritzacions
administratives necessàries.
•
El retard en l’inici de les prestacions dels serveis, després d’haver estat
adjudicat definitivament, si no hi ha una causa de força major.
•
Aplicar indegudament als usuaris preus, tarifes o tributs per la prestació dels
seus serveis.
•
Cedir, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti
totalment o parcialment els serveis, sense obtenir abans el consentiment de l’ens
contractant en la forma prevista en aquest plec.
•
Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes als serveis de forma
exclusiva en usos o tasques diferents dels propis de la concessió, acceptant
qualsevol mena de contraprestació o remuneració.
•
Prestar els serveis en condicions que poden afectar la seguretat de les
persones, amb perill greu i directe.
•
Desobeir de forma reiterada les ordres escrites de l’ens contractant relatives
a la prestació dels serveis.
•
Incomplir qualsevol de les prescripcions de les disposicions legals o
reglamentàries sobre el menjador escolar o incomplir les ordres de l’ens contractant
destinades a evitar situacions de risc.
•
Incomplir les obligacions socials o fiscals.
•
L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material
valorat a les inspeccions tècniques com a molt defectuós.
•
No admetre injustificadament als serveis una persona que compleixi els
requisits reglamentaris per beneficiar-se’n, quan les possibilitats materials no ho
impedeixin, o establir algun tipus de discriminació de preus o de condicions a la
seva utilització.
•
No utilitzar els mitjans o materials oferts.
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•
No sol·licitar a l’ajuntament per escrit i amb l’antelació deguda l’autorització
prèvia per dur a terme les modificacions que el concessionari pretengui introduir al
contracte.
•
Cobrar un preu públic superior a l’autoritzat.
•
No complir els compromisos adquirits en la proposta presentada.
•
Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius
d’infracció lleu.
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•
Les accions o omissions en exercici dels serveis que siguin manifestament
il·legals, quan causin perjudici a l’administració o als ciutadans i es puguin
conceptuar com a molt greus.
•
La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es
pugui conceptuar com a molt greu.
•
L’abandonament dels serveis, les paralitzacions o interrupcions en la
prestació del servei d’un dia o més, si no hi ha causa de força major.
•
Incomplir l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.
•
El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni
o als béns de l’ens contractant.
•
Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb els
serveis o que causin danys a l’administració o als usuaris i es puguin conceptuar
com a molt greus.
•
Incórrer per segona vegada en causa d’intervenció de la concessió.
•
Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, per
incompliment de les condicions establertes.
•
Obstruir la inspecció dels serveis o d’algun dels seus elements.
•
En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents de
l’ens contractant relatives als deures i les obligacions pròpies del concessionari, i
també tot incompliment contractual no recollir en aquesta clàusula però que causi
un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a molt greu.
•
La mera reincidència en el mateix incompliment contractual greu, o haver
estat sancionat per la comissió de tres incompliments contractuals greus, tot això
en el període d’un any.
Quantia de les penalitzacions:
a

continuació

 Incompliments/compliments defectuosos molt greus: fins a un 10% del preu
del contracte, entès com a import d’adjudicació.
 Incompliments/compliments defectuosos greus: fins a un 6% del preu del
contracte.
 Incompliments/compliments defectuosos lleus: fins a un 3% del preu del
contracte.
D’acord amb el previst a l’art. 192.1 de la LCSP, les quanties de les penalitzacions
imposades no podran ser cada una d’elles superior al 10% del preu total del
contracte, IVA exclòs, ni el total de totes elles superar el 50% del preu total del
contracte.
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S'imposaran penalitats al concessionari que s’especifiquen
independentment del rescabalament per danys i perjudicis:
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Per graduar els incompliments contractuals, a més del que objectivament s’ha
comès o omès, actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal
tenir en compte:
-

L’existència d’intencionalitat o reiteració.
La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa
ferma.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució del contracte, en cas que no estigui prevista penalitat o en que estant
prevista aquesta no cobreixi els danys ocasionats a l’ajuntament, aquest exigirà al
concessionari la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats assenyalades s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o de
l’òrgan que aquest faculti a l’efecte, adoptat a proposta del responsable del
contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant
deduccions de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin
d’abonar-se al concessionari o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no
puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni
la possible resolució del contracte, ni tampoc no eximirà el concessionari de
l’obligació que legalment li incumbeix pel que fa a la correcció dels defectes.
29. Obertura de la documentació i de les proposicions
D’acord amb la previsió continguda a l’apartat 1er. de l’art. 326 LCSP es constituirà
la Mesa de contractació.

La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació
administrativa (sobre A). L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina de Sobre
Digital integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.
L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, de conformitat amb l’art. 157 de la
LCSP. El sistema informàtic que suporta l’eina de Sobre Digital té un dispositiu que
permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la
informació que hi estigui inclosa.
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La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’art. 140.1 LCSP
l’efectuarà la mesa de contractació constituïda a aquest efecte. El president
ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el secretari certificarà la relació
de documents que figurin en cadascun d’ells.

Pàgina 45 de 49

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

6d753b9c8ae14b83ab38c9289ab69012001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Si la mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la
documentació que s’inclou en el SOBRE A, es comunicarà als interessats mitjançant
notificació electrònica, per tal que procedeixin a respondre a la mateixa, atorgant el
termini d’esmena establert a l’art. 81 del Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, sense perjudici que
aquestes circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de
contractació, i es concedirà un termini de TRES dies hàbils perquè els licitadors els
corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de contractació.
Es deixarà constància de les actuacions a l’acta que, necessàriament, s’haurà
d’estendre.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si és el cas, els defectes o les
omissions de la documentació presentada, la mesa es pronunciarà respecte a la
declaració d’admissió o exclusió dels licitadors.
30. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
(art. 150 i 151 LCSP)
L’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, en
aplicació dels criteris d’adjudicació indicats al PCAP.
Amb posterioritat l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
la millor oferta per tal que, dins del termini de DEU DIES HÀBILS a comptar des del
dia següent a aquell en el que hagués rebut la notificació, presenti l’acreditació de
la documentació indicada a l’art. 140.1 a) i c), així com tota aquella que resulti
necessària, al seu cas, a la vista del tenor del Document Europeu Únic de
Contractació.

D’acord amb l’establert a l’art. 150.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació haurà
d’adjudicar la licitació en el termini dels CINC DIES HÀBILS SEGÜENTS a la recepció
de la documentació que li ha estat requerida a qui ha presentat la millor oferta.
31. Perfeccionament i formalització del contracte
Segons estableix l’art. 153.3 de la LCSP, en el cas dels contractes susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb l’art. 44, la
formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que
es remeti la notificació de l’adjudicació a tots els licitadors.
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En el cas que la documentació referida a l’epígraf a) consti actualitzada al Registre
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
i/o havent estat degudament acreditat al Sobre A, no serà necessària la seva
aportació.
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El contracte s’haurà de formalitzar en un termini no superior a cinc dies des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment per part de l’ajuntament, una
vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi
interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, haurà de
presentar, davant l’òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del
contracte, l’escriptura pública de formalització de la unió temporal.
Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari,
l’ajuntament podrà acordar la resolució del contracte, i exigir-li la indemnització de
danys i perjudicis ocasionats, responent a aquest efecte la garantia constituïda.
L’ajuntament adjudicarà el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per
ordre de puntuació obtinguda.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà
elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses
derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
32. Assegurança
L’adjudicatària contractarà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat que
respongui de tots els danys i perjudicis i reclamacions per qualsevol concepte que
poguessin ser presentats a l’ajuntament (via jurisdicció civil, administrativa, social
...) i que fossin conseqüència de l’execució de la prestació contractual, amb una
cobertura mínima de 850.000,00 € (vuit cents cinquanta mil euros).
En atenció al termini de prescripció de les accions que poguessin ser presentades
contra l’ajuntament, la vigència de l’assegurança ha de cobrir la totalitat de les
reclamacions que fossin presentades en/s el/s concepte/s indicat/s, dins del termini
de prescripció legalment establert, sent obligació de l’adjudicatària la presentació
del justificant de contractació de la mateixa durant el termini indicat.

33. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
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En el cas que l’assegurança no respongués o no cobrís l’objecte de la reclamació,
l’adjudicatària farà front al cost que es generés per qualsevol dels conceptes indicats
i les despeses ocasionades a aquests efectes.
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a) Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 26 de
febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
f) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei comarcal i de règim local de Catalunya.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
i) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
A més, tindran caràcter contractual els documents següents:
a) El document en què es formalitzi el contracte.
b) L’oferta presentada per l’adjudicatari.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte
seran resoltes per l’òrgan de contractació.
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya, i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
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34. Òrgan de contractació
Segons el punt segon de la disposició addicional segona de la LCSP, en atenció al
valor estimat del contracte, li correspon a la Junta de Govern Local. Aquest òrgan
vetllarà pel compliment de l’art. 64 LCSP pel que fa a la Lluita contra la corrupció i
prevenció dels conflictes d’interessos.
35. Composició Mesa de Contractació
La mesa de contractació està integrada pels membres següents:
President: L’Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: La secretaria acctal., la intervenció acctal., i la coordinadora de l’àmbit de
justícia social, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

Diligència de Secretaria
Per a fer constar que s’informa favorablement el plec de clàusules administratives
particulars i els seus annexos, als efectes d’allò que estableix la disposició addicional
3a., apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El secretari accidental,
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A data de la signatura electrònica
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ANNEX NÚMERO 1
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Memòria, projecte i reglament del servei públic de menjador escolar
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ESTUDI DE VIABILITAT I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI
ESCOLAR DE MENJADOR A ESCOLES PÚBLIQUES I A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE
RIPOLLET, emès, a data 24 de juliol de 2019, per l’empresa LOZOYA-JOHER ECONOMISTES
I ADVOCATS, SLP, amb NIF. Núm. B-64736879, tal com estableix l’art. 285.2 LCSP.
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1. ENCÀRREC
A Barcelona, a 24 de juliol de 2019, Joan Joher Prenafeta, amb D.N.I. 477.06.195D, Economista inscrit a l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya amb
número de col·legiat 12.590, actua en el seu propi nom i en representació de
Lozoya-Joher economistes i advocats, SLP, societat inscrita a l’Il·lustre Col·legi
d’Economistes de Catalunya amb el número SP 0748. Actua como a economista
en el procediment de licitació del contracte de gestió del servei escolar de
menjador a escoles públiques i a les escoles bressol municipals de Ripollet a
petició del departament de Serveis Comuns-Governança de l’Ajuntament de
Ripollet per confeccionar un estudi relatiu a la viabilitat i càlcul del valor estimat
del citat contracte de servei escolar de menjador.

Atenent la seva petició presentem l’estudi econòmic sol·licitat per vostès als
efectes de la seva utilització en el procediment de licitació del contracte de gestió
del servei escolar de menjador a escoles públiques i a les escoles bressol
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municipals de Ripollet.
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2. OBJECTE DE L’INFORME
L’objecte de l’informe encarregat és determinar la viabilitat i el càlcul del valor estimat
del contracte del servei escolar de menjador a les escoles públiques d’infantil i primària

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 1

27/09/2019 Secretari
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3. EL SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador és un servei unificat per a la totalitat de les set escoles adscrites i
consisteix en:
1-

L’elaboració, el subministrament, el transport i la distribució dels àpats a cada
escola.

2-

El Servei de monitoratge entre l’acabament de les classes del matí i el
començament de les classes de la tarda, així com el servei de vetlladors/es per
a l’atenció de l’alumnat amb necessitats especials durant aquest període.
El Servei de gestió i control de les persones usuàries que accedeixen al servei.
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4. LES ESCOLES
Les escoles adscrites al servei son set, cinc escoles d’infantil i primària, i dos escoles
bressol.
Les escoles d’infantil i primària son les següents:
-Escola Anselm Clavé
-Escola Josep M. Ginesta
-Escola Gassó i Vidal
-Escola Tiana
-Escola Enric Tatché
Les escoles bressol són les següents:
-Escola Bressol La Rodeta del Molí
-Escola Bressol La Verema

4.1.

ESCOLA ANSELM CLAVÉ
A l’escola s’hi imparteix Infantil i Primària. Està ubicada al carrer de les Escoles

ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
P3 Infantil
36
P4 Infantil
47
P5 Infantil
50
1er Primària
54
2on Primària
50
3er Primària
54
4rt Primària
53
5è Primària
53
6è Primària
52
TOTAL
449
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 2018-2019
P3 Infantil
12
P4-P5 Infantil
31
Primària
97
TOTAL
140
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número 1. Aquest centre disposa d’una cuina/office.
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4.2.

ESCOLA JOSEP M. GINESTA
A l’escola s’hi imparteix Infantil i Primària. Està ubicada al carrer del Puigmal número
59.
Aquest centre disposa d’una cuina amb la clau 26 d’acord amb els criteris registrals
fixats al RSIPAC. Actualment funciona com a cuina central dels centres d’infantil i
primària (excepte de l’escola Enric Tatché) i des d’aquest centre es traslladen els
menús a la resta d’escoles. Els segons plats no cuinats a l’escola J. M. Ginesta
s’elaboren a la cuina de cada centre.

ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
P3 Infantil
48
P4 Infantil
45
P5 Infantil
50
1er Primària
50
2on Primària
51
3er Primària
55
4rt Primària
55
5è Primària
52
6è Primària
75
TOTAL
481
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 20182019
P3 Infantil
18
P4-P5 Infantil
35
Primària
124
TOTAL
177

4.3.

ESCOLA GASSÓ I VIDAL

número 1.
Aquest centre disposa d’una cuina/office.
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ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
P3 Infantil
19
P4 Infantil
25
P5 Infantil
26
1er Primària
26
2on Primària
25
3er Primària
28
4rt Primària
27
5è Primària
26
6è Primària
26
TOTAL
228
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 2018-2019
P3 Infantil
6
P4-P5 Infantil
17
Primària
52
TOTAL
76

4.4.

ESCOLA TIANA
A l’escola s’hi imparteix Infantil i Primària. Està ubicada al carrer de la Verge de
Montserrat número 25.

ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
P3 Infantil
24
P4 Infantil
25
P5 Infantil
27
1er Primària
25
2on Primària
27
3er Primària
28
4rt Primària
47
5è Primària
35
6è Primària
45
TOTAL
283
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 2018-2019
P3 Infantil
10
P4-P5 Infantil
21
Primària
95
TOTAL
127
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4.5.

ESCOLA ENRIC TATCHÉ
A l’escola s’hi imparteix Infantil i Primària. Està ubicada al carrer Pau Casal número
101.
Aquest centre disposa d’una cuina on es preparen íntegrament tots els àpats
destinats a les persones usuàries de la pròpia escola.

ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
P3 Infantil
48
P4 Infantil
50
P5 Infantil
51
1er Primària
50
2on Primària
76
3er Primària
52
4rt Primària
82
5è Primària
52
6è Primària
56
TOTAL
517
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 2018-2019
P3 Infantil
20
P4-P5 Infantil
41
Primària
127
TOTAL
188

4.6.

ESCOLA BRESSOL LA RODETA DEL MOLÍ
A l’escola s’hi imparteix el primer cicle d’educació infantil, alumnes des dels 4
mesos fins als 3 anys. Està ubicada al carrer Magallanes número 33.

ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
4 mesos - 1 any
0
1 any - 2 anys
30
2 anys - 3 anys
20
TOTAL
50
PROMIG ALUMNES DIARIS MENJADOR CURS 20182019
4 mesos - 3 anys
29
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4.7.

ESCOLA BRESSOL LA VEREMA
A l’escola s’hi imparteix el primer cicle d’educació infantil, alumnes des dels 4
mesos fins als 3 anys. Està ubicada al carrer Barberà número 10.
Aquest centre disposa d’una cuina central amb clau 26 segons criteris del RSIPAC,
on s’hi elabora menjar tant per al propi centre com per ser distribuït a l’escola
bressol La Rodeta del Molí.

0
30
20
50
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ALUMNES MATRICULATS CURS 2018-2019
4 mesos - 1 any
1 any - 2 anys
2 anys - 3 anys
TOTAL
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5. METODOLOGIA
En primera instancia es definirem i quantificarem les diferents variables que intervenen
en el càlcul i que es dividiran entre variables físiques i variables econòmiques. Aquestes
variables son iguals per a totes les escoles, excepte pel que fa al monitoratge que no es
té en compte a les escoles bressol.
En segona instancia s’aplicaran aquestes variables a cada centre tenint en compte les
característiques de cada un d’ells.
Finalment, s’unificaran els resultats de totes les escoles per extreure el preu unitari del
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servei de menjador del conjunt d’escoles d’infantil i primària i de les escoles bressol.
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6. VARIABLES
Les variables establerts a continuació són orientatives i en cap cas pretenen determinar
una única forma de gestió o d’organització del servei, ja que aquest admet múltiples
opcions que podrà modular cada empresa que es pugui presentar a la licitació en funció
de les seves característiques i formes de funcionament.
Diferenciarem entre les variables de caràcter econòmic i les variables de caràcter físic.

6.1.

VARIABLES ECONÒMIQUES

6.1.1. Despeses salarials
Les despeses salaries son despeses de caràcter directe i que venen determinades
pel Conveni Col·lectiu de Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

El conveni estableix que el nombre d’hores de treball en còmput anual és de
1.695 hores de feina efectiva, distribuïdes en jornades de 37,5 hores de dilluns a
divendres. Per tant, la jornada diària serà de 7,5 hores. Anualment hi ha 226 dies
laborables.

El servei de menjador escolar es du a terme durant 177 dies a l’any, el que
representa el 78,32% de les hores establertes per el citat conveni col·lectiu.

27/09/2019 Secretari

SOU ANY 2019

SEGURETAT
SOCIAL ANY
2019 (31,40%)

DESPESA
DESPESA
SALARIAL TOTAL SALARIAL PER
(14 PAGUES)
10,96 PAGUES

CUINER

16.800,21

5.275,27

22.075,48

17.281,94

AJUDANT DE CUINA

15.554,60

4.884,14

20.438,74

16.000,62

COORDINADORS D'ACTIVITATS

18.493,23

5.806,87

24.300,10

19.023,51

MONITOR

15.868,39

4.982,67

20.851,06

16.323,40

NETEJA

13.500,00

4.239,00

17.739,00

13.887,10

TRANSPORT

13.500,00

4.239,00

17.739,00

13.887,10

Emiliano Mora Labrada
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A l’hora de realitzar els càlculs de les despeses salarials es tindrà en consideració
una taxa d’absentisme del 5%.
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6.1.2. Despeses alimentàries
Les despeses alimentàries son despeses de caràcter directe i es poden desglossar
en les següents:
MATÈRIA PRIMERA ALIMENTÀRIA
MANTENIMENT I REPOSICIÓ D'ESTRIS
SUBMINISTRAMENTS NO ALIMENTARIS

€/menú
1,55386
0,16144
0,12108

6.1.3. Despeses accessòries
Les despeses accesòries son despeses de caràcter directe i es poden desglossar
en les següents:
€/treballador
116,15
70,70

VESTUARI (cuina)
PREVENCIÓ DE RISCOS

€/menú
0,01

RECICLATGE

S’estableix una dotació mínima anual de 1.000,00 euros per a l’adquisició del
material per als tallers i activitats d’oci i educatius necessari per prestar el servei.

6.1.4. Despeses estructurals
Son les despeses d’estructura de les que disposen totes les empreses, i s’han

DIRECCIÓ EMPRESA
ADMINISTRATIU
LLOGUER
GESTORIA
ESTUDIS I PROJECTES
ASSEGURANÇA RESP. CIVIL
ALTRES
% IMPUTACIÓ A 1 CENTRE
IMPUTACIÓ A 1 CENTRE
ALUMNES
DIES
IMPORT PER MENÚ SERVIT

0 - 45
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
5%
3.891,29
45
177
0,49

46 - 90
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
10%
7.782,57
90
177
0,49

91-155
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
13%
10.374,17
155
177
0,38

Emiliano Mora Labrada
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d’imputar entre els diferents centres on presti el servei l’empresa.
156-220
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
20%
15.565,14
220
177
0,40

221-290
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
25%
19.456,43
290
177
0,38

291-360
ALUMNES
32.041,72
21.478,16
12.108,00
1.997,82
6.000,00
1.200,00
3.000,00
77.825,70
33%
25.939,31
360
177
0,41

12

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

6d753b9c8ae14b83ab38c9289ab69012001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

6.1.5. Marge empresarial i Benefici comercial
Es considera un marge empresarial de 0,12108 euros per menú i de un benefici
comercial de 0,12108 euros.

6.1.6. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Segons l’actual legislació, les activitats de monitoratge resten exemptes de
l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit. La resta d’activitats es troben
subjectes al tipus reduït de l’impost establert en el 10%.

6.2.

VARIABLES FÍSIQUES

6.2.1. Ràtios de monitoratge
Les relacions del nombre d’alumnes per monitor/a són les que s’indiquen a
continuació:
NIVELL
EDUCATIU

1r
MONITOR/A

2n
MONITOR/A

3r
MONITOR/A

4t
5è
MONITOR/A MONITOR/A

P3 INFANTIL

1-14

15-24

25-34

35-44

45-54

P4-P5 INFANTIL

1-17

18-32

33-47

48-62

63-77

PRIMÀRIA

1-29

30-52

53-75

76-98

99-121

Com a mínim sempre hi haurà un/a monitor/a per a P3, un/a per a P4 i un/a per
a P5 (llevat que hi hagi un nombre de comensals inferior a 25 comensals entre
els tres cursos).
Cada menjador escolar ha de comptar amb la presència de dues persones de

27/09/2019 Secretari

monitoratge com a mínim, independentment del nombre de comensals.

6.2.2. Ràtios de coordinador
Cada menjador escolar comptarà amb un coordinador. Es considera que durant
les hores que es presti el servei de menjador als alumnes, el coordinador serà un
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A més de les 2,5 hores diàries que treballarà mentre es presti el servei de
menjador als alumnes, s’estableix el següent ràtio d’hores indirectes que
dedicarà diàriament en funció del numero d’alumnes de cada menjador:

NÚMERO D'ALUMNES

HORES DIÀRIES

FINS A 90 ALUMNES

0,00

FINS A 150 ALUMNES

0,50

FINS A 220 ALUMNES

1,00

MÉS DE 360 ALUMNES

1,25

6.2.3. Ràtios de cuiner
Donades les característiques de les instal·lacions de les escoles objecte del
present estudi, s’ha considerat que els cuiners estan ubicats a les escoles
d’infantil i primària Josep M. Ginesta i Enric Tatché, i a l’escola bressol La Verema.

NÚMERO D'ALUMNES
FINS A 30 ALUMNES

HORES DIÀRIES
5

FINS A 50 ALUMNES

6

MÉS DE 50 ALUMNES

7,5

6.2.4. Ràtios d’ajudant de cuina
Serà necessari comptar amb dos hores d’ajudant de cuina cada 25 alumnes,
començant als 66 alumnes.

FINS A 65 ALUMNES
DE 66 A 91 ALUMNES
DE 91 A 116 ALUMNES
DE 116 A 141 ALUMNES
DE 141 A 166 ALUMNES

Emiliano Mora Labrada
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NÚMERO D'ALUMNES

HORES
DIÀRIES
0
2
4
6
8
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7. ESTUDI DE COSTOS PER A CADA ESCOLA
A continuació s’exposarà l’estudi dels costos repartits de forma individual a cada
escola.

7.1.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA ANSELM CLAVÉ

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR

177

ALUMNES P3 INFANTIL
ALUMNES P4-P5 INFANTIL
ALUMNES PRIMARIA
ALUMNES TOTALS

12
31
97
140

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant/s de cuina
Coordinadors
Monitors
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
2,97
0,40
0,40
12.182,36
6,00
0,80
1,00
14.483,90
3,00
0,40
1,00
12.428,12
15,00
2,00
6,00
13.500,00
2,97
0,40
0,40
13.500,00
0,40
0,05
0,20
8,99

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
38.498,44
3.999,84
2.999,88
45.498,15

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
Dotació material tallers i activitats
TOTAL

IMPORT
162,09
247,76
621,84
197,74
1.229,43

COST DIARI PER ALUMNE

1,707

ALIMENTS

ALTRES

45.498,15
0,00
0,00
4.549,82
50.047,97
177
140

1.229,43
9.368,70
5.999,76
1.659,79
18.257,67
177
140

2,020

0,737

1,286

5.203,70
9.745,89
5.793,56
24.856,25
5.338,98
711,86
51.650,24
2.582,51
54.232,75

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,40%)
SALARIAL TOTAL
1.633,96
3.060,21
1.819,18
7.804,86
1.676,44
223,53
16.218,18
810,91
17.029,08

6.837,66
12.806,10
7.612,74
32.661,11
7.015,42
935,39
67.868,42
3.393,42
71.261,84

TOTAL
117.989,42
9.368,70
5.999,76
9.107,03
142.464,91
177
140

5,75

Emiliano Mora Labrada
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

PERSONAL
>dZPERSONAL
MONIT.
42.287,54
28.974,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.897,43
42.287,54
31.871,73
177
177
140
140

DESPESA
SALARIAL
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7.2.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA JOSEP M. GINESTA

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR

177

ALUMNES P3 INFANTIL
ALUMNES P4-P5 INFANTIL
ALUMNES PRIMARIA
ALUMNES TOTALS

18
35
124
177

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant/s de cuina
Coordinadors
Monitors
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
3,75
0,50
0,50
12.182,36
10,00
1,33
2,00
14.483,90
3,50
0,47
1,00
12.428,12
22,50
3,00
9,00
13.500,00
3,75
0,50
0,50
13.500,00
0,50
0,07
0,25
13,25

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
48.596,97
5.049,04
3.786,78
57.432,78

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
Dotació material tallers i activitats
TOTAL

IMPORT
290,38
312,75
919,10
250,00
1.772,23

COST DIARI PER ALUMNE

PERSONAL
ALTRE PERSONAL
MONITORATGE
60.766,85
42.042,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.204,24
60.766,85
46.246,61
177
177
177
177
1,943

57.432,78
0,00
0,00
5.743,28
63.176,06
177
177

ALTRES
DESPESES
1.772,23
12.501,28
7.573,55
2.184,71
24.031,76
177
177

2,020

0,768

ALIMENTS

1,479

6.578,96
16.243,15
6.759,15
37.284,37
6.750,00
900,00
74.515,63
3.725,78
78.241,42

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL
2.065,79
5.100,35
2.122,37
11.707,29
2.119,50
282,60
23.397,91
1.169,90
24.567,80

8.644,76
21.343,50
8.881,53
48.991,66
8.869,50
1.182,60
97.913,54
4.895,68
102.809,22

TOTAL
162.014,23
12.501,28
7.573,55
12.132,22
194.221,28
177
177

6,21
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

DESPESA
SALARIAL
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7.3.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA GASSÓ I VIDAL

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR
ALUMNES P3 INFANTIL
ALUMNES P4-P5 INFANTIL
ALUMNES PRIMARIA
ALUMNES TOTALS

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant/s de cuina
Coordinadors
Monitors
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

177
6
17
52
76
COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
1,61
0,21
0,21
12.182,36
2,00
0,27
1,00
14.483,90
2,50
0,33
1,00
12.428,12
10,00
1,33
4,00
13.500,00
1,61
0,21
0,21
13.500,00
0,21
0,03
0,11
6,53

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
20.793,75
2.160,39
1.620,29
24.574,44

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
Dotació material tallers i activitats
TOTAL

IMPORT
141,09
133,82
454,23
107,34
836,48

COST DIARI PER ALUMNE

PERSONAL
ALTRE PERSONAL
MONITORATGE
29.523,92
12.911,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.291,16
29.523,92
14.202,72
177
177
76
76
2,206

24.574,44
0,00
0,00
2.457,44
27.031,88
177
76

ALTRES
DESPESES
836,48
6.537,75
3.240,59
1.061,48
11.676,29
177
76

2,020

0,873

ALIMENTS

1,061

2.824,87
3.248,63
4.827,97
16.570,83
2.898,31
386,44
30.757,04
1.537,85
32.294,89

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL
887,01
1.020,07
1.515,98
5.203,24
910,07
121,34
9.657,71
482,89
10.140,60

3.711,87
4.268,70
6.343,95
21.774,07
3.808,37
507,78
40.414,75
2.020,74
42.435,48

TOTAL
67.846,40
6.537,75
3.240,59
4.810,08
82.434,81
177
76

6,16
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

DESPESA
SALARIAL
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7.4.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA TIANA

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR

177

ALUMNES P3 INFANTIL
ALUMNES P4-P5 INFANTIL
ALUMNES PRIMARIA
ALUMNES TOTALS

10
21
95
127

COSTOS DE PERSONAL

Cuiner/a
Ajudant/s de cuina
Coordinadors
Monitors
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

COST SALARIAL
S/CONVENI
(78,32 SOU)
13.157,92
12.182,36
14.483,90
12.428,12
13.500,00
13.500,00

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Subministraments no alimentaris
TOTAL

IMPORT
34.860,85
3.621,91
2.716,43
41.199,19

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
Dotació material tallers i activitats
TOTAL

IMPORT
157,82
224,35
616,42
179,38
1.177,96

COST DIARI PER ALUMNE

2,69
6
3
15
2,69
0,36

PERSONAL
ALTRE PERSONAL
MONITORATGE
42.287,54
27.532,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.753,24
42.287,54
30.285,67
177
177
127
127
1,885

NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
TREBALLADORS/
JORNADA
ES
0,36
0,80
0,40
2,00
0,36
0,05

0,36
1
1
6
0,36
0,18
8,90

41.199,19
0,00
0,00
4.119,92
45.319,10
177
127

ALTRES
DESPESES
1.177,96
8.500,12
5.432,86
1.511,09
16.622,04
177
127

2,020

0,741

ALIMENTS

1,350

DESPESA
SALARIAL

4.720,50
9.745,89
5.793,56
24.856,25
4.843,22
645,76
50.605,18
2.530,26
53.135,44

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL

1.482,24
3.060,21
1.819,18
7.804,86
1.520,77
202,77
15.890,03
794,50
16.684,53

6.202,73
12.806,10
7.612,74
32.661,11
6.363,99
848,53
66.495,20
3.324,76
69.819,96

TOTAL
112.197,11
8.500,12
5.432,86
8.384,26
134.514,35
177
127

6,00
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

HORES DIÀRIES
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7.5.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA ENRIC TATCHÉ

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR

177

ALUMNES P3 INFANTIL
ALUMNES P4-P5 INFANTIL
ALUMNES PRIMARIA
ALUMNES TOTALS

20
41
127
188

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant/s de cuina
Coordinadors
Monitors
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
3,98
0,53
0,53
12.182,36
10,00
1,33
2,00
14.483,90
3,50
0,47
1,00
12.428,12
22,50
3,00
9,00
13.500,00
3,98
0,53
0,53
13.500,00
0,53
0,07
0,27
13,33

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
51.698,48
5.371,27
4.028,45
61.098,20

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
Dotació material tallers i activitats
TOTAL

IMPORT
293,98
332,71
923,42
265,54
1.815,65

COST DIARI PER ALUMNE

PERSONAL
ALTRE PERSONAL
MONITORATGE
60.766,85
43.262,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.326,24
60.766,85
47.588,67
177
177
188
188
1,826

61.098,20
0,00
0,00
6.109,82
67.208,02
177
188

ALTRES
DESPESES
1.815,65
13.299,12
8.056,91
2.317,17
25.488,84
177
188

2,020

0,766

ALIMENTS

1,430

6.987,82
16.243,15
6.759,15
37.284,37
7.169,49
955,93
75.399,92
3.770,00
79.169,92

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL
2.194,18
5.100,35
2.122,37
11.707,29
2.251,22
300,16
23.675,57
1.183,78
24.859,35

9.182,00
21.343,50
8.881,53
48.991,66
9.420,71
1.256,09
99.075,49
4.953,77
104.029,27

TOTAL
166.943,12
13.299,12
8.056,91
12.753,23
201.052,37
177
188

6,04
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

DESPESA
SALARIAL
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7.6.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA BRESSOL LA RODETA DEL MOLÍ

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR
ALUMNES TOTALS

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant cuina
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

177
29
COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
3,72
0,50
0,50
12.182,36
0,99
0,13
0,50
13.500,00
0,99
0,13
0,50
13.500,00
0,50
0,07
0,50
1,99

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
3.949,16
820,60
410,30
5.180,07

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
TOTAL

IMPORT
115,35
33,85
140,43
289,64

COST DIARI PER ALUMNE

3,236

ALIMENTS

ALTRES

5.180,07
0,00
0,00
518,01
5.698,07
177
29

289,64
1.257,52
1.229,69
277,69
3.054,54
177
29

1,122

0,602

6.533,93
1.613,20
1.787,68
893,84
10.828,64
541,43
11.370,07

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL
2.051,65
506,54
561,33
280,67
3.400,19
170,01
3.570,20

8.585,58
2.119,74
2.349,01
1.174,50
14.228,83
711,44
14.940,28

TOTAL
20.409,98
1.257,52
1.229,69
2.289,72
25.186,91
177
29

4,96
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

PERSONAL
CUINA
14.940,28
0,00
0,00
1.494,03
16.434,30
177
29

DESPESA
SALARIAL
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7.7.

ESTUDI DE COSTOS DE L’ESCOLA BRESSOL LA VEREMA

DIES DE SERVEI CURS ESCOLAR
ALUMNES TOTALS

COSTOS DE PERSONAL
Cuiner/a
Ajudant cuina
Neteja
Transport
Subtotal
Absentisme (5%)
TOTAL

177
29
COST SALARIAL
NÚMERO
FRACCIÓ DE LA
S/CONVENI
TREBALLADORS/
HORES DIÀRIES
JORNADA
(78,32 SOU)
ES
13.157,92
3,78
0,50
0,50
12.182,36
1,01
0,13
0,50
13.500,00
1,01
0,13
0,50
13.500,00
0,50
0,07
0,50
2,01

COSTOS ALIMENTS
Matèria primera alimentària
Manteniment i reposició d'estris
Altres subministres no alimentaris
TOTAL

IMPORT
3.999,64
831,09
415,55
5.246,28

ALTRES COSTOS DIRECTES
Vestuari
Reciclatge
Prevenció de riscos
TOTAL

IMPORT
116,95
34,32
142,37
293,63

COST DIARI PER ALUMNE

3,236

ALIMENTS

ALTRES

5.246,28
0,00
0,00
524,63
5.770,90
177
29

293,63
1.257,52
1.246,64
279,78
3.077,57
177
29

1,121

0,598

6.624,00
1.635,43
1.812,32
906,16
10.977,91
548,90
11.526,81

SEGURETAT SOCIAL
DESPESA
(31,4%)
SALARIAL TOTAL
2.079,94
513,53
569,07
284,53
3.447,06
172,35
3.619,42

8.703,93
2.148,96
2.381,39
1.190,70
14.424,98
721,25
15.146,23

TOTAL
20.686,14
1.257,52
1.246,64
2.319,03
25.509,33
177
29

4,96
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Despesa directa
Despeses estructurals
Benefici industrial
IVA
TOTAL (IVA inclòs)
Número de dies de servei
Número d'alumnes servits
IMPORT DEL MENÚ DIARI PER
COMENSAL HABITUAL (IVA inclòs)

PERSONAL
CUINA
15.146,23
0,00
0,00
1.514,62
16.660,85
177
29

DESPESA
SALARIAL
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8. BERENAR DE LES ESCOLES BRESSOL
L’empresa que gestioni el servei escolar de menjador, haurà d’oferir a les escoles
bressol un berenar.
El berenar inclourà com a mínim fruita fresca i variada tres cops per setmana i
canviarà cada dia (bastonets de pa, iogurt natural, fruita, formatge tendre etc.)
Tenint el compte els productes bàsics del berenar (fruita, iogurt, pa i formatge)
podem extreure’n un cost aproximat:

FRUITA
FRUITA

RACIÓ (Grams)

Mandarina
Taronja
Pera
Poma
Piña
Platan

RACIONS KILO

175
175
175
175
175
150

PREU KILO

5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
6,67

PREU AMB MARGE
PREU AMB IVA
EMPRESARIAL DEL 4%
0,20
0,21
0,23
0,14
0,15
0,16
0,14
0,15
0,16
0,13
0,14
0,15
0,19
0,20
0,22
0,12
0,12
0,14
PREU MIG RACIÓ FRUI
0,18

PREU RACIÓ
1,16
0,80
0,80
0,75
1,10
0,80

IOGURT
RACIÓ (Grams)

PREU AMB MARGE
EMPRESARIAL DEL 4%
0,48
0,50

PREU RACIÓ

125

PREU AMB IVA
0,55

ENTREPÀ DE FORMATGE
FORMATGE
RACIÓ (Grams)

RACIONS KILO

22,5

PREU KILO

PREU AMB MARGE
IDUSTRIAL DEL 4%
0,10
0,11

PREU RACIÓ

44,44

4,49

RACIÓ (Grams)
25

RACIONS KILO
40,00

PREU AMB IVA
0,12

PA
PREU KILO
2,00

PREU AMB MARGE
IDUSTRIAL DEL 4%
0,15
0,16

ENTREPÀ

PREU RACIÓ
0,05

PREU AMB MARGE
PREU AMB IVA
IDUSTRIAL DEL 4%
0,05
0,06

PREU AMB IVA
0,17

27/09/2019 Secretari

EXEMPLE DE BERENAR SETMANAL
3 DIES FRUITA
1 DIA IOGURT
1 DIA ENTREPÀ
PREU SETMANAL
PREU DIARI

0,53
0,55
0,17
1,25

0,25
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9. ESTUDI DE COSTOS UNIFICAT
Donat que el contracte de gestió del servei escolar és referent a un conjunt de
centres que es tractaran de forma unificada, s’ha de procedir a unificar cada una de
les escoles per tipus (escoles d’infantil i primària i escoles bressol) per extreure’n un
preu conjunt. Aquest preu conjunt del menú diari serà el que s’oferirà a totes les
escoles en funció de si son de infantil i primària o si son escoles bressol.

ESCOLES D'INFANTIL I PRIMÀRIA
TIANA
PREU MENÚ
MENÚS DIARIS
TOTAL DIARI

6,00
127
759,97

ENRIC TATCHE J. M. GINESTA GASSÓ I VIDAL ANSELM CLAVÉ
6,04
6,21
6,16
5,75
188
177
76
140
1.135,89
1.097,30
465,73
804,89

TOTAL ESCOLES D'INFANTIL I PRIMÀRIA
MENÚS DIARIS
707
IMPORT
4.263,77

6,03

MITJANA DE PREUS
PREU COMENSAL ESPORÀDIC

6,63

Preu del comens a l ha bi tua l a ugmenta t en un 10%

ESCOLES BRESSOL
LA VEREMA
4,96
29
144,12

TOTAL ESCOLES BRESSOL
MENUS DIARIS
IMPORT

58
286,42

MITJANA DE PREUS

4,96

BERENAR

0,25
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PREU MENU
MENUS DIARIS
TOTAL DIARI

LA RODETA
DEL MOLI
4,96
29
142,30
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10.
10.1.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I GARANTIA DEFINITIVA
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Per establir el valor estimat del contracte hem d’acudir a la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, que al seu article 101.1 estableix que el valor estimat
dels contractes de concessió de serveis es determinarà prenent l’import net de
la xifra de negocis, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, que segons les
seves estimacions, ha de generar l’empresa concessionària durant la seva
execució, com a contraprestació pels serveis objecte del contracte, així com dels
subministraments relacionats amb aquests serveis.

El valor estimat del contracte serà:
Valor anual escoles infantil i primària
Valor anual escoles bressol (menú+berenar)
TOTAL VALOR ANUAL ESTIMAT DEL CONTRACTE

10.2.

707.500,91
48.420,67
755.921.58

GARANTIA DEFINITIVA
Per establir el valor estimat del contracte hem d’acudir a la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, que al seu article 107.3 estableix que quan el preu
del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l’import de la garantia que
s’ha de constituir es fixa tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA
exclòs. La citada llei, a l’article 100.1 defineix el Pressupost base de licitació com
el límit màxim de despesa que en virtut del contracte por comprometre l’òrgan
de contractació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, llevat de disposició

En el present cas, al no haver-hi pressupost base de licitació, aquest es substituirà
per la xifra de negoci anual estimada. D’aquesta manera la garantia definitiva
serà el 5% de la xifra de negoci anual estimada, és a dir, 37.796,08 euros.
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contraria.
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11.

CONCLUSIONS

Després d’estudiar les variables que poden afectar al cost del servei de menjador de les
escoles d’infantil i primària i de les escoles bressol de Ripollet s’ha obtingut el preu per
menú diari dividint el cost total del servei entre el numero de dies de prestació i el
número de comensals previstos. El preu mínim que fa viable la prestació del servei de
menjador de les escoles d’infantil i primària és de 6,03 euros per menú. El preu mínim
que fa viable la prestació del servei de menjador de les escoles bressol és de 4,96 euros
pel menú i de 0,25 euros per al berenar.
Cal destacar que els resultats seran molt sensibles als possibles canvis pel que fa als
ratis de monitoratge, ja que un petit increment en el nombre d’alumnes por suposar un
gran augment en la partida de salaris per tenir que afegir un monitor. De la mateixa
manera, una petita disminució en el nombre d’alumnes també podria reduir el cost del
menú al poder prescindir d’algun monitor. A més, caldrà tenir present que l’empresa
també podrà servir menús al personal dels centres.
Els resultats obtinguts podran variar en funció de l’estructura i l’organització de
l’empresa licitadora que haurà de buscar la opció més eficient per tal d’oferir el millor
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servei possible amb el millor resultat pel seu compte d’explotació.
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ANNEX NÚMERO 3
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EDICTE CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR (DE P3 FINA A 4R
D’ESO)
DEL CURS ESCOLAR 2019/2020, aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 521/2019, de 10
d’abril de 2019.
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Exp 2019/1686

EDICTE
Edicte de l’Ajuntament de Ripollet, sobre l’aprovació de la convocatòria de
beques de menjador escolar (de p3 fins a 4 Eso ) del curs escolar 2019/2020.
Aquest acord es publicarà al e-taulell de l’Ajuntament de Ripollet i als seus
patronats i a la web de l’ajuntament de Ripollet (wwww.ripollet.cat) així com al
Bopb i una referència al Dogc.
Aprovat per Resolució d’Alcaldia nº 521/2019 de data 10 d’abril de 2019, s’ha
adoptat el següent acord:

“Primer.- Aprovar la següent convocatòria per a l’atorgament de les beques de
menjadors escolar curs 2019-20 del segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació secundaria obligatòria.
CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR (DE P3 FINS A 4R D’ESO)
DEL CURS ESCOLAR 2019/2020
Primer- Objecte i àmbit
Les beques de menjador escolar aniran destinades a ajudar a les famílies que estiguin
empadronats a Ripollet. Es poden acollir a aquests beques els alumnes matriculats en un
centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació
primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2019/20.

10/04/2019 Alcalde

Aquestes beques seran finançades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, segons les
seves bases i convocatòria per al curs 2019/2020. L’Ajuntament de Ripollet podrà
completar o assumir en la seva totalitat beques amb fons propis i segons criteris tècnics.
Segon- Modalitats de beques

José María Osuna López

Per a la consecució dels objectius avantdits s’estableixen dues modalitats de beques:
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Amb aquest propòsit les beques aniran destinades a cobrir part de les despeses
originades com a conseqüència de la utilització del menjador escolar públic o concertat,
d’alumnes que estiguin empadronats al municipi de Ripollet i que estigui realitzant
estudis d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i obtinguin la puntuació
necessària segons els barems establerts.
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Modalitat A: Beca de menjador parcial per un import de:
1. 3,30,-€ per dia i menú utilitzat durant tots els dies lectius del curs escolar. La resta
de l’import, segons el preu màxim establert per la Generalitat de Catalunya, els pares
o tutors legals l’han de pagar a l’empresa, AMPA o centre educatiu que gestioni el
menjador.
2. Possibilitat de compactar els imports d’aquesta beca amb la condició d’utilitzar-la
durant tot el curs, tenint dret a menjador gratuït la meitat de dies lectius del curs.
Això es tradueix en un màxim de tres dies setmanals de menjador gratuït. En casos
excepcionals i segons valoració tècnica es podran valorar mes dies setmanals de
compactació.
Modalitat B: Beca de menjador total per un import de :
1. L’ import total dels dies i menús utilitzats mensualment, segons el preu màxim
aprovat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2019/20.
2. En el cas de les totals complementades per l‘Ajuntament, l’ import total dels dies i
menús utilitzats mensualment, segons el preu màxim aprovat per la Generalitat de
Catalunya per al curs 2019/20.
En el cas de les custòdies compartides quan només autoritza un progenitor, només li
correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador, segons la
modalitat de beca aprovada.
Tercer- Beneficiaris

10/04/2019 Alcalde

Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions les persones han
de complir les condicions i requisits establerts a l’ordenança de les bases generals
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament i dels seus Patronats municipals de
Cultura, d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació, a les bases
específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i
Patronats, i a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. D’acord amb el que
preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la
sol·licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de
tal condició.
Així mateix el sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions previstes a
l’article 14 de la Llei General de Subvencions.

José María Osuna López
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Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes empadronats a Ripollet, que estiguin
realitzant estudis d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r. fins a 6è) o
educació secundària obligatòria (ESO) i obtinguin la puntuació necessària segons els
barems establerts i requisits previstos en aquesta convocatòria, i no correspongui la
gratuïtat del servei de menjador per altres circumstàncies.
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Quart-Requisits
1. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis i la forma
establerta en la convocatòria. Complint els requisits establerts en la base 16 de
l’ordenança general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels
seus Patronats, i l’art 5 bases especifiques de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
2. L’alumne ha d’estar empadronat i vivint en el municipi de Ripollet
3. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït i no rebre cap altre ajut pel
mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb
la beca de l’Ajuntament superi el cost del servei de menjador
4. No estar en acolliment residencial.
5. No tenir deutes de menjador escolar endarrerits.
6. Utilitzar diàriament, el servei de menjador o els dies establers per a la modalitat de
beca compactada, amb l’excepció de malaltia o altres causes similars, degudament
justificades.
7. Presentar l’autorització en el model corresponent de tots i cadascun dels membres
de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
l’Ajuntament de Ripollet i/o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a
l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar.
Cinquè- Barems

10/04/2019 Alcalde

L’Ajuntament podrà completar o assumir en la seva totalitat aquestes beques amb fons
propis i seguint aquests criteris i amb la corresponent valoració tècnica.
En aquest supòsit el tècnic responsable justificarà l’atorgament de l’ajut en aquells
nuclis familiars amb seguiment i pla de treball des de Serveis Socials on es pugui
justificar una situació socioeconòmica desfavorable sobrevinguda, situació de risc social
en infància (negligència, trastorns d’alimentació, absentisme, malalties mentals,
problemes d’habitatge greus...), o situacions de risc social greu en infància (negligència
greu, maltractament psíquic, maltractament físic, abús sexual).

José María Osuna López
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Les sol·licituds presentades es puntuaran segons els barems establerts als articles 6, 7,
8, 9 pel Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) pel curs 2019/20, aprovat pel
Ple en sessió ordinària amb data 21 de març de 2019, dins de les bases reguladores per
a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en un centre educatiu del
Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar
2019/20.
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Sisè-Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos a partir del dia següent de
l’última publicació de la convocatòria.
Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds d’ajuts de menjador un cop finalitzat el
termini establert en aquesta convocatòria.
D’una banda seran aquelles situacions de nova detecció que no havien estat presentades
a la convocatòria inicialment establerta. Les persones interessades hauran de presentar
la sol·licitud de la forma indicada en l’art. Setè. 3.
Per altre banda, es poden presentar sol·licitud de vulnerabilitat sobrevinguda, entenent
aquesta situació com aquella que ha estat presentada dins del termini de la convocatòria
establert, que ha estat valorada i baremada segons aquesta convocatòria i que, durant
l’exercici actual, la situació sociofamiliar i/o econòmica ha canviat considerablement. Es
a dir, situacions que han sofert variacions significatives en la situació sociofamiliar i/o
econòmica i que aquesta situació de canvi, causa un impacte molt greu que dificulta el
garantir les necessitats bàsiques del beneficiari/a.
En els casos previstos en els apartats precedents de sol·licituds fora de termini, per tal
que aquesta sol·licitud pugui ser valorada és necessari que el sol·licitant exposi i acrediti
documentalment els fets causants de la nova situació i aporti la documentació
econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.
Les sol·licituds sobrevingudes de l’apartat precedent es valoren de la mateixa manera
que la resta de sol·licituds amb aplicació dels criteris que estableixen aquesta
convocatòria. Les persones beneficiàries que n’obtinguin l’ajut el perceben des de la data
que consta a l’acord d’aprovació.
Sete.- Sol·licituds, procediment, terminis i resolució
1. Les sol·licituds s’hauran de formular pel representant legal del nen/a que opti a les
beques de la present convocatòria. El model normalitzat es podran recollir a l’OAC
(c/ Balmes, 2) al departament de Drets Socials (c/ Can Masachs, 18, 1a planta), a la
pàgina web de l’Ajuntament (www.ripollet.cat) i a les escoles de Ripollet.
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3. Es presentarà telemàticament a traves del formulari disponible a la Seu Electrònica
https://www.seu-e.cat/web/ripollet amb certificat digital i seguint les instruccions
indicades en quest portal de tràmits. Així mateix es podrà fer la sol·licitud
presencialment a l’OAC, c/ Balmes, 2, amb tota la documentació requerida dins del
termini establert.

José María Osuna López
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2. S’haurà d’emplenar totes les dades que apareixen a la sol·licitud, segons model
normalitzat annex I.
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En el cas de realitzar la sol·licitud presencialment a l’OAC, obligatòriament s’ha de
demanar cita prèvia pel telèfon 93 504 60 00 o mitjança la web de Ripollet:
http://citaprevia.ripollet.cat.
4. Rebudes les sol·licituds, el departament de Serveis Socials comprovarà si aquestes
estan correctament complimentades i si els beneficiaris reuneixen els requisits
exigibles o si manca documentació, en aquest cas, es requerirà a l'interessat perquè,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius,
amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, procedintse a l'arxiu de la sol·licitud prèvia resolució que es dictarà en els termes de l'art. 21
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. En cas de dubte i/o aclariments es requerirà la
compareixença del sol·licitant per mantenir una entrevista.
5. Una vegada comprovat la sol·licitud i esmenat, si es cau, s’introduiran les dades en
el programa informàtic del Consell Comarcal del Vallès Occidental “Administració
Ajuts de Menjador Escolar CCVOC”, i s’enviarà per a la seva valoració.
6. Amb la devolució de la valoració del Consell Comarcal, es faran els requeriments que
el Consell consideri oportú per a poder valorar-les definitivament, si es cau.
7. La comissió avaluadora estarà composada per 5 persones del departament de Serveis
Socials, dels quals com mínim 3 han de ser tècnics, que estudiarà les valoracions
realitzades pel Consell Comarcal i pels tècnics de totes les sol·licituds rebudes dins
del termini establert segons els requisits i els barems per al curs 2019/2020 i
formularà les propostes de concessió o en el seu cas, les denegacions d'ajudes a
aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquesta
convocatòria.
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8. Mitjançant acord de l’òrgan competent s’aprovaran o denegaran les beques i la
quantia segon tipus de beca i curs 2019/20. El termini màxim per a resoldre és de
tres mesos, transcorregut el qual sense dictar cap resolució produirà els efectes
desestimatoris de la sol·licitud, d’acord amb el que preveu la base 19.2 de
l’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de
Ripollet i els seus Patronats.
Vuitè-Publicació
Les beques concedides es faran públiques segon l’art. 15 de les bases especifiques de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i Patronats, “En
compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d’impuls dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, i l’article 20.8 a) de la Llei General de Subvencions en la nova
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Per a les sol·licituds de les beques sobrevingudes, indicat anteriorment, aquesta
comissió realitzarà l’informe proposta per a la seva aprovació aplicant els mateixos
barems establerts en aquesta convocatòria.
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redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector públic i altres Mesures
de Reforma Administrativa, les resolucions d’atorgament de les subvencions es
publicaran a la seu Electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions.
Novè- Finançament de les beques de menjadors escolars

Les beques concedides aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
301.2312.48001 Beques Menjadors amb un crèdit de de 80.000 € del pressupost
de l’any 2019, de setembre a desembre: Donat que aquesta aplicació
pressupostària consta declarada com ampliable, a les bases d’execució del
pressupost, el seu crèdit s’anirà ampliant , en el mateix import que sigui
subvencionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, segons art 12 de les
Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats
a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons
públics de Catalunya durant el curs escolar 2019/20, del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, aprovades en el seu ple en sessió ordinària de 21 de març
2019.
Vist que la convocatòria que es sotmet a aprovació abasta els exercicis
pressupostaris 2019 i 2020 procedeix la declaració de despesa plurianual per als
exercicis 2019 i 2020 per imports respectius de 80.000 € i es condiciona
l’eficàcia d’aquest finançament a l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’aplicació pressupostària següent: 301.2312.48001 ,durant el temps que tingui
vigència aquestes bases i convocatòria.
Desè- Justificació i lliurament de les beques
L’abonament de la beca es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del
centre educatiu, AMPAS o empresa, segons qui gestioni el menjador escolar en cada cas
particular, prèvia presentació de la graella corresponent on s’indiqui els dies que s’ha
utilitzat el servei dels nens amb beques.

10/04/2019 Alcalde

Onze- Pèrdua de les beques
Son causes de pèrdua de la beca de menjador:
a) Quan l’infant causi baixa del padró municipal per canvi de domicili si es tracta d’una
beca de l’Ajuntament de Ripollet. En el cas de ser una beca atorgada pel Consell

José María Osuna López
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Es donarà per justificat amb les factures o certificats presentats pel gestor del menjador
escolar.
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Comarcal del Vallés Occidental es farà un trasllat de la mateixa segons el
procediment establert.
b) Quan el centre educatiu, AMPA o empresa que gestioni el menjador escolar al curs
2019-2020, comuniqui al departament de Serveis Socials que els pares no estan
assumint la seva part de la despesa del menjador escolar durant 2 mesos.
c) La família pot renunciar a les beques, mitjançant sol·licitud presentada
telemàticament o presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Ripollet.
d) També s’inclouen totes aquelles situacions contemplades a l’art. 13 de les Bases
reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics
de Catalunya durant el curs escolar 2019/20, del Consell Comarcal del Vallès
Occidental
L’Ajuntament, mitjançant el departament de Serveis Socials, durant tot el curs escolar,
es reserva el dret de verificar les dades justificades en la sol·licitud de la beca i/o podrà
entrevistes o visites a domicili a la família, podent-se procedir a la revocació total o
parcial en el cas que es detecti que en la seva concessió va concórrer l’ocultació o falsedat
de les dades sol·licitades.
Dotze- Protecció de dades de caràcter personal.
D'acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades
enregistrades en aquests formularis s'inclouran en un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament de Ripollet, HESTIA de gestió d’expedients de Serveis Socials i fitxers del
Consell Comarcal, i s'utilitzaran amb l'objecte pel qual han estat recollides. Es podrà fer
ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les dades adreçant un escrit a l'Oficina
d'Atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm. 2, 08291
Ripollet, a l'atenció del Responsable del fitxer
També es farà la cessió dels noms dels alumnes sol·licitants de les beques de menjador
a les escoles i empreses adjudicatàries del servei de menjador, per la correcta gestió de
les mateixes.
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Tot allò no previst en aquesta convocatòria s’estarà al que disposi les bases especifiques
de subvencions en règim de concurrència competitiva de la Corporació i Patronats,
aprovades per l’Ajuntament de Ripollet en Ple de desembre de 2018, l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet aprovada per l’Ajuntament en Ple
de juliol de 2018, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, i la resta de normativa concordant.

José María Osuna López
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Disposició final.-
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Segon.- Publicar aquesta convocatòria en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i
Patronats i seu portal web. Publicar en el BOPB i fer una referència de la publicació al
DOGC, segons base 13 de l’Ordenança de les bases generals reguladores de les
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats municipals de Cultura,
d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.
Tercer.- La resolució de l’atorgament de les beques, es publicarà a la seu Electrònica de
l’Ajuntament. Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació segons art. 15 de les
bases específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva, de
l’Ajuntament i Patronats.”

Ripollet, a data signatura electrònica
L’alcalde,

10/04/2019 Alcalde
José María Osuna López
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Jose Maria Osuna López
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ANNEX NÚMERO 4

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ - SOBRE DIGITAL
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en tres sobres, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina
de Sobre Digital 2.0, que es troba en el perfil del contractant, accessible a l’adreça web
següent:
http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/licitacioelectronica.html
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les empreades per enviar correus electrònics relacionats
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu
DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
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Per poder inicial la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital a l’apartat de ‘‘Licitació electrònica’’ de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml?set-locale=ca_ES
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’emprempta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues
fases.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractarse
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de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de ‘‘Licitació electrònica’’ de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml?set-locale=ca_ES
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D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles és el PDF.
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ANNEX 5 – DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ
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http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_
electronica/DEUC-cat.pdf
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ANNEX NÚMERO 6

Declaració de designació d’interlocutor i persona habilitada per rebre notificacions per
correu electrònic.

En/Na ...................................................amb DNI núm. .................................expedit
........................amb domicili, a efectes de notificació a........................................ al carrer
....................... núm. ...........pis........telèfon de contacte......................... que actuo en nom
propi (o en representació de) ..............................
EXPOSO:
Que en relació a la licitació convocada per l’Ajuntament de Ripollet per al contracte de
concessió de servei de menjador escolar de determinats centres educatius públics
d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet DECLARO SOTA LA
MEVA RESPONSABILITAT:
Que en nom propi (o en representació de....) faig constar que conec i accepto que les
notificacions d’esmenes de deficiència de documentació, així com qualsevol altre notificació
derivada del present procés de licitació es realitzin mitjançant correu electrònic a l’adreça
.............
Tanmateix designo al Sr/a........... amb DNI núm........., telèfon........... i correu
electrònic...............com a interlocutor de l’empresa amb l’Ajuntament de Ripollet.

.................................de .............................de .......................

• La subscripció de la present declaració suposa que el licitador disposa del
certificat
electrònic de persona física o jurídica escaient, reconeguts legalment pel
desplegament dels
efectes jurídics que comporten les notificacions electròniques.
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SIGNATURA
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ANNEX NÚMERO 7

Model de declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols

El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació del (raó social de l’empresa candidata),
NIF, candidata en l’adjudicació del contracte de concessió de servei de menjador escolar
de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol
municipals de Ripollet, declara sota la seva responsabilitat que, pel cas de resultar
adjudicatari, es sotmet als jutjats i tribunals de l’Estat espanyol per resoldre les controvèrsies
dimanats d’aquest contracte, tot renunciant al fur jurisdiccional de (Estat estranger al qual
pertany el candidat).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
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(Signatura de l’empresa)
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ANNEX NÚMERO 8

MODEL DE DECLARACIÓ
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE)
El/la senyor/a ..................................................................... amb DNI núm. .................... en
representació de l’empresa ................................................................... amb NIF
.............................;
El/la senyor/a ....................................................................... amb DNI núm. ..................... en
representació l’empresa ................................................................... amb NIF
...................................;
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte el contracte de concessió de servei de menjador escolar de determinats centres
educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet,
amb el següent percentatge de participació del preu en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI núm. ..............................
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ............................................................... ; i el
domicili per a les notificacions és .................................................................... núm. telèfon
.........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic per rebre
comunicacions (@) ................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
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(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)

__________________________________
2 Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE
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ANNEX NÚMERO 9
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INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU L’ART. 130 DE LA LCSP
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Secretari
27/09/2019
Emiliano Mora
Labrada
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Descr. centro
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA RIPOLLET CEIP JOSEP M. GINESTA
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA DE RIPOLLET CEIP ANSELM CLAVE
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLA RIPOLLET CEIP ENRIC TATCHÉ I POL
ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA

Descr. categoría
Descr. convenio
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AUXILIAR OFICINA
COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AJUDANT/A CUINER/A COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
CAP CUINA
COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
CUINER/A
COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AUXILIAR SERVEI I NETEJACOL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
XOFER SEGONA
COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AUXILIAR SERVEI I NETEJACOL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AUXILIAR SERVEI I NETEJACOL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
CUINER/A
COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
AJUDANT/A CUINER/A COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
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Horas trabajo
Cód. contrato
12,5 300
12,5 501
12,5 501
27,5 300
12,5 501
12,5 300
21 300
12,5 300
10 501
6,25 300
12,5 501
40 100
12,5 501
12,5 501
12,5 300
40 300
30 300
10 401
12,5 389
30 300
7,5 300
12,5 501
12,5 501
17,5 300
12,5 300
12,5 300
12,5 389
12,5 300
12,5 300
5 501
7,5 501
12,5 501
12,5 300
12,5 501
12,5 300
12,5 501
12,5 501
12,5 389
12,5 501
12,5 389
37,5 300
12,5 300
12,5 300
37,5 300
12,5 300
12,5 501
12,5 501
40 300
5 501
30 389

Descr. contrato
Fecha antigüedad SALARI ANUAL
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
15/09/2008
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 18/09/2018
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 26/09/2018
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
12/09/2006
26.617,40
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 17/09/2018
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
13/09/2018
15.852,98
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
04/09/2017
10.199,04
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
4.936,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
3.143,26
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
INDEFINIDO
03/10/2002
26.700,46
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 12/09/2018
15.852,98
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
12/09/2011
25.573,54
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
16/09/2002
20.780,38
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
09/01/2006
14.504,82
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO COMPLETO 10/09/2018
5.309,24
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
15/09/2017
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
09/01/2006
14.504,82
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
18/09/2008
3.740,30
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 11/02/2019
9.872,72
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
10/01/2005
8.524,56
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
01/10/2007
6.132,42
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
02/10/2017
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
12/09/2011
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
07/09/2010
18.397,26
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 26/04/2019
5.088,60
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/05/2019
7.480,60
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
05/01/2009
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 20/09/2018
12.264,84
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
17/09/2018
18.397,26
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 19/09/2018
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 27/09/2018
6.132,42
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
21/09/2015
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
17/09/2015
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2003
18.092,96
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
17/09/2018
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
18.092,96
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
08/01/2007
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 17/09/2018
6.132,42
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 08/01/2019
6.132,42
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
23/01/2006
22.571,98
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL 20/02/2019
5.088,60
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
10/09/2015
14.504,82

Emiliano Mora
Labrada
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ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA
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ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESCOLES RIPOLLET-CEIP TIANA
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
AUXILIAR SERVEI I NETEJACOL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
AJUDANT/A CUINER/A COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
MONITOR/A-CUIDADOR COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA, BARCELONA
ESC RIPOLLET-CEIP GASSO I VIDAL
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CAP SECTOR
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7,5
32,5
12,5
17,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
17,5
25
12,5
12,5
7,5
40
15
40

501
300
501
300
501
501
501
300
389
510
300
300
300
501
501
100
300
300

OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
TRANS. TEMPORAL EN INDEF. F.D.
INTERINIDAD TIEMPO PARCIAL
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
OBRA O SERVICIO DETERMINADO TIEMPO PARCIAL
INDEFINIDO
CONTRATO FIJO DISCONTINUO
CONTRATO FIJO DISCONTINUO

08/01/2019
01/10/1997
08/01/2019
07/09/2010
15/01/2019
17/09/2018
17/09/2018
12/09/2011
18/09/2017
28/01/2019
07/10/1991
30/03/2005
12/09/2011
17/10/2018
20/05/2019
15/05/1995
10/01/2005
17/04/1990

3.740,30
0,00
6.132,42
8.524,56
6.132,42
6.132,42
6.132,42
6.132,42
6.132,42
12.112,70
8.693,16
12.112,70
6.132,42
6.132,42
3.740,30
27.286,92
7.887,72
22.661,98

ANNEX NÚMERO 10

Model de declaració responsable de disposar de les certificacions legalment establertes
acreditatives de que les persones adscrites a l’execució del contracte no han estat
condemnades per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de
tràfic de persones

El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa candidata, NIF,
adjudicatària del contracte de concessió de servei de menjador escolar de determinats
centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de
Ripollet,
Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que:
Disposo de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones adscrites
o que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones.
De conformitat amb el que disposa l’art. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em comprometo a facilitar
a l’ajuntament de Ripollet la documentació que se’m requereixi per la verificació d’aquestes
dades.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Emiliano Mora Labrada
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ANNEX NÚM. 11

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
El senyor/la senyora.............. amb DNI............... en nom propi o en representació de
l’empresa …...................... declara sota la seva responsabilitat, com a licitadora de
l’expedient .......... que (*):
Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial
Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter
confidencial (enumerar els documents):
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a
cadascun dels documents i/o informacions detallats són les/els següents:
Document
Document
Document
Document

1..............................................
2..............................................
3..............................................
4..............................................

I perquè consti, signo aquesta declaració,
(lloc i data)

Emiliano Mora Labrada
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(*) Posar una creu on correspongui
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