Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE
DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DEL
PLA D’URGELL DEL CENTRE ESCOLAR EL SITJAR DE LINYOLA CURS ESCOLAR
2019/2020

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ

1.1) Necessitat i idoneïtat del contracte

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell assumeix en el seu àmbit territorial la competència delegada
del Departament d´Ensenyament per la gestió del servei escolar de menjador. Motiva la
necessitat i la idoneïtat del contracte el conveni de col•laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport
escolar, del servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, de data 5
de juliol de 2016.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a
l’expedient.
1.2) Definició de l'objecte del contracte
Es pretén contractar la prestació del servei de menjador escolar (cuina en situ) gestionat pel
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en el centre escolar el Sitjar de Linyola.
El servei de menjador escolar inclou, a part de l’àpat, el monitoratge amb l'atenció directa a
l’alumnat del centre educatiu durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes
de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la
tarda, amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.
La descripció detallada del servei que s’ha de prestar consta en el plec de prescripcions
tècniques.
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Per dur a terme l’objecte del contracte l’empresa adjudicatària farà ús de les instal·lacions i els
equipaments propis del centre educatiu.
Codi CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per a escoles.
Lots: Aquest contracte no es pot separar per lots ja que les prestacions compreses a l’objecte
del contracte no tenen substantivitat pròpia de forma que no és possible la seva
execució/utilització aprofitament de forma separada.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 44.849,53€ més
4.484,95€ d’IVA, per al curs 2019/2020, desglossat en els conceptes següents:
El preu màxim per menú pels usuaris fixes marcat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya és de 6,20 euros i es desglossa de la forma següent:
1. Àpat: 3,596410€ (IVA exclòs).
2. IVA (10% sobre el cost de l’àpat): 0,359641€
3. Monitoratge: 2,23846€ (IVA exempt).
El preu màxim per menú pels usuaris esporàdics fixat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya és de 6,80 euros i es desglossa de la forma següent:
1. Àpat: 3,94463 € (IVA exclòs).
2. IVA (10% sobre el cost de l’àpat): 0,39446€
3. Monitoratge: 2,46091€ (IVA exempt).
La previsió de menús a servir durant el curs escolar 2019/2020 és la que es detalla tot seguit:
Tipus d’alumnes

Nombre

1. Alumnes usuaris no obligatoris
subvencionats(ajuts
socioeconòmics)
2. Alumnes usuaris opcionals no
subvencionats
3. Alumnes usuaris opcionals no
subvencionats esporàdics
Total

Dies

10

178

1.780

30

178

5.340

12

43

516

52
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7.636
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Durant el curs escolar 2019/2020 l’import estimat a càrrec del Consell Comarcal (alumnes amb
ajuts individuals de menjador) serà de 8.624,91€, sense IVA.
A la resta d’alumnes que fan us del menjador, l’empresa facturarà directament a les famílies.
L’ Import aproximat a càrrec de les famílies amb fills usuaris del servei (fixes i esporàdics) serà
de 36.224,62€ sense IVA.
1.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 197.335,38 € sense IVA. En aquest import es comptabilitza el curs escolar
2019/2020 i la possible pròrroga de 3 cursos escolars més.
També s’ha comptabilitzat un 10% més, corresponent a possibles modificacions, tal com es
detalla a continuació:

CONCEPTE

MENUS
SERVITS

PREU SERVEI (IVA TOTAL COST
exclòs) /CURS
exclòs)/CURS

7.120-fixes
Curs 2019/2020

516esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €

7.120-fixes
Prorroga
2020/2021

curs 516esporàdics
7.120-fixes

Prorroga
2021/2022

curs 516esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

7.120-fixes
Prorroga
2022/2023

curs 516esporàdics

Subtotal

30. 544

Modificacions
10%

2.848- fixes
206 esporàdics

Total
estimat

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

3.305,26 €
41.544,27 €
3.305,26 €
41.544,27 €
3.305,26 €

16.617,71€
1.319,54 €
197.335,38 €
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1.5) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de 44.849,53€ més 4.484,95€ d’IVA, es farà efectiva
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.08-227.99 (01) pel període setembre a desembre
del vigent pressupost econòmic i pel període gener a juny de l’any 2020 i cursos posteriors a la
partida que es prevegi en els exercicis econòmics corresponents.
1.6) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte tindrà la durada del curs escolar 2019/2020.
Quant a la pròrroga:
El contracte podrà ser objecte de pròrroga per tres cursos escolars més (2020/2021- 2021/20222022/2023).
La durada del contracte està vinculada a la vigència del Conveni de Col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament , relatiu
a la delegació de competències en quant a la gestió del servei de menjador escolar, per tant la
contractació sempre està condicionada a que no es produeixi la resolució del conveni i en el seu
cas, no generarà indemnització per a l’adjudicatari.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada,
es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació,
d’acord amb els arts. 145, 146, 156 a 158 de la LCSP.
S’emprarà per la presentació d’ofertes l’eina de Sobre Digital.

1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació s’ha
d’accedir
al
Perfil
de
contractant
a
través
de
l’adreça
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
1.9) Aptitud per contractar
1.9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
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1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP.
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
3. Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari, declaració
responsable de no estar-hi subjectes.
4. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com amb les de la Seguretat Social.
5. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a executar el
servei.
6. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 1.10 d’aquest plec.
7. Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, d’una pòlissa de
responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos (danys i perjudicis directes o
indirectes) ocasionats en la prestació del servei.
1.9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
1.9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
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Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar
una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
1.9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
1.9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o els
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica/ financera i tècnica/professional per a l’execució de la prestació objecte del contracte:
a) Solvència econòmica i financera: D’acord amb l’art. 87 de la LCSP s’ha d’acreditar pel
mitjà següent:
•

Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte: 197.335,38 €
sense IVA

Acreditació documental:
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com adjudicatari haurà
d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués
inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el registre oficial on
hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o
degudament compulsats.
b) Solvència professional o tècnica: D’acord amb l’art. 90 de la LCSP s’ha d’acreditar pel
mitjà següent:
•

Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
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Acreditació documental:
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com
adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació:
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent quan el destinatari sigui un entitat del sector públic. En cas que el
destinatari sigui un subjecte privat, s’acreditaran mitjançant certificat expedit per aquest,
o a falta del mateix, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.
•

Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les
unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.

En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
•

Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les
unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.

c) Classificació empresarial:
No s’exigeix que les empreses estiguin classificades. No obstant, alternativament, la
solvència econòmica i tècnica mínima requerides als apartats anteriors es podrà acreditar amb
la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla:
Grup: M

Subgrup: 6

Categoria: 2

1.11) Presentació de proposicions
1.11.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 3 sobres, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a través
de l’anunci de licitació corresponent a aquesta convocatòria i que podeu trobar a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
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 emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
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l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
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 d’aquest 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.
Per poder iniciar 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
importancia 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 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.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
d’haver 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.
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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/inde
x.xhtml
1.11.2 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 produïr 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.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
1.11.3 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 la Generalitat de Catalunya. 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 tractar-se 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.
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En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne 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.
1.11.4 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.
El format del document electrònic admissible serà en PDF.
1.11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
1.11.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules i plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
1.11.7 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb altres si ho ha fet individualment o figuraran en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que
hagi subscrit.
1.11.8 Contingut dels sobres
Els licitadors hauran de presentar 3 sobres :
SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL )
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) (Annex 1)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC),
el qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:
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• 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 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.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions.
Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils
on rebre els avisos de les posades a disposició.
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part
II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de
subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic
de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada
part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec
el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament,
amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació pot demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del
DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
El Document europeu únic de contractació s’ha de presentar signada electrònicament per la
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
SOBRE B ( DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR)
Contindrà la documentació que acrediti els criteris que depenen d’un judici de valor d’acord amb
la clàusula 1.12) apartat B
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE C (PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA AVALUABLE AMB CRITERIS
AUTOMÀTICS)
Contindrà el model de proposició econòmica i proposta de la ràtio i/ o fracció de monitors, que
s’adjunta com Annex 2, la qual haurà d’anar signada electrònicament pel licitador.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté
les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels
documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta
còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en
cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina
de Sobre
1.12) Criteris d’adjudicació
La puntuació màxima serà de 100 punts segons el següent detall:
A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C):
(MÀXIM 55)
1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i la resta es puntuaran amb proporció
respecte d’aquesta amb la formula següent:

Valor més favorable dels licitadors admesos
Puntuació= ----------------------------------------------------------------- x 30
Valor oferta per l’empresa licitadora
S’exclouran aquelles proposicions que excedeixen els preus base de licitació.

2. Millora de la ratio de monitoratge (màxim 25 punts)
Es valorarà la proposta de millora de la ratio i/o fraccions de monitors d’acord amb l’Ordre del
Ministeri d’Educació i Ciència de 24 de novembre de 1992 (BOE núm. 294 de 8 de setembre de
1992) segons els càlculs de valoració següents:
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3

6

8

11

6

5

7

9
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FRACCIONS

La seva aplicació serà proporcional a cada franja educativa.

B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) : ( MÀXIM 45 PUNTS)
1. Àpats (màxim 8 punts) es valorarà la programació estacional dels menús i a tal efecte
s’aportarà com a mínim la programació de dos menús mensuals per temporada estacional.
També es valoraran els àpats alternatius en casos d’incidència i indisposició, per a dietes
especials i aquelles propostes gastronòmiques relacionades amb aspectes culturals i festius
del nostre entorn. També es valorarà la programació de menús vegetarians.
2. Matèries primes (màxim 8 punts) Es valorarà la utilització de productes ecològics i de
proximitat o productes de Km. 0 (productes de la comarca, comarques limítrofes o d’una
distància inferior a 50 Km. Entre capitals) i la compra de productes en establiments de
proximitat.
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3. Projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments (màxim 5 punts).
4. Proposta del projecte educatiu i de lleure del servei ( màxim 5 punts).
5. Disponibilitat de l’empresa de cobrir amb monitors extra els augments puntuals de comensals
esporàdics en dies puntuals, amb prèvia comunicació, mantenir el personal de monitoratge
els dies que no es compacten els àpats i en jornades contínues ( màxim 5 punts).
6. Proposta de capacitat de resposta davant imprevistos i urgències (màxim 3 punt).
7. Proposta de comunicació d’incidències entre el monitoratge del menjador i el centre escolar
( 3 punts)
8. Gestió del control diari del servei (màxim 3 punts) Proposta Pla de comunicació amb les
famílies i el centre escolar.
9. Proposta de comunicació amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (màxim 3 punts).
10. Proposta de sistema de resolució d’incidències i de recursos humans ( baixes, malalties, etc)
(màxim 2 punts).
En cap cas, es pot donar en el sobre B, informació sobre la millora de ràtios de
monitors que es valora en el sobre C “ Criteris avaluables de forma automàtica”.

1.13) Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb l’article 326
i la disposició addicional segona, apartat 7 de la LCSP:
PRESIDENT: Joan Trull i Borràs, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
VOCALS:
Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Pilar Casanova i Navarro, interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Mercè Roma i Puigpinós , tècnica d’ensenyament del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
SECRETARI/A: Jordi Montoliu i Chia, vicesecretari del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
1.14) Pràctica de valoració de les ofertes
El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des de la
data de finalització del termini per presentar-les. Si la proposició es contingués en més d'un sobre
o arxiu electrònic, el termini anterior s'entendrà complert si dins del mateix s'ha obert el primer
sobre o arxiu electrònic (art. 157.3 LCSP).
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SOBRE A: La Mesa de contractació, en el dia i hora indicats a l’anunci de licitació, qualificarà,
en acte privat, el contingut al Sobre A (DEUC) i, en cas d’observar defectes esmenables ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies
hàbils.
-

-

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin en relació a la documentació presentada o
requerir-les perquè en presentin de complementaria, la qual, de conformitat amb l’article
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de 5 dies naturals sense que puguin presentarse després de declarades admeses les ofertes
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té el Perfil del Contractant, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què d’aportar la
documentació corresponent.

SOBRE B: En la data i hora publicada al perfil del contractant , se celebrarà l’obertura en acte
intern dels sobres B, presentats per les empreses admeses que contenen la documentació
relativa als criteris que depenen d’un judici de valor i remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de
contractació l’esmentada documentació, per tal que aquests efectuïn la valoració en un termini
no superior a 7 dies. D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, la celebració d’aquest
acte ha de tenir lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A.
SOBRE C: Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses
i es puntuaran les ofertes econòmiques de conformitat amb la formula prevista a l’apartat A) de
la clàusula 1.12).
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar
reflectides en l’acta.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariment o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o
les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula 2.20 d’aquest Plec.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
1.14.1 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà aplicant els criteris de l’article 147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran anormalment baixes les ofertes en que així es determini d’acord amb el que
disposa l’art. 85 del 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 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 detalladament el baix nivell dels 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 des de l’enviament de la corresponent comunicació (art.
159.4.f) de la LCSP) per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
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Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula 2.20) d’aquest plec.
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
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’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’article 201 de la LCSP.

1.16) Garantia definitiva
1.16.1. L’Import de la garantia definitiva serà del 5 per cent del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
1.16.2 La garantia definitiva es podrà prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsit de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, restant en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritats per operar a Espanya, que s’ha de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condiciones establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
d) Mitjançant la retenció del preu de la primera factura, en aquest cas el licitador haurà de
sol·licitar-ho expressament de l’òrgan de contractació.

1.16.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
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1.16.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de
l’esmentada reposició, de conformitat amb l’article 109 de la LCSP.
1.16.5. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el
termini de 15 dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa d’acord de modificació.
1.16.6. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de 15 dies des de l’execució.
1.16.7. En el cas la garantia no es reposi en els supòsits esmenats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

1.17) Requeriment documentació prèvia a l’adjudicació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà d’acreditar:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent,
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les
capacitats de les quals es recorri:
-Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.9).
-Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan
administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
-Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència, d’acord amb
la clàusula 1.10) a i b del plec de clàusules administratives o document acreditatiu de la
classificació empresarial establerta a l’apartat c) de la clàusula 1.10.
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-Pòlisses d’assegurança i justificants d’estar al corrent de pagament d’acord amb la clàusula 2.
21 d’aquest plec de clàusules.
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries:
o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l’Estat o certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social o certificat
positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
-Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del
Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de
baixa en la matrícula de l’impost. (Annex 3).
-Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article
82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris (Annex 4)
-Aportació dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals del personal
adscrit al servei.
-Justificar el compliment de les condicions especials d’execució d’acord amb l’establert a la
clàusula 2.9) d’aquest plec de clàusules.
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula 1.16).
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
llevat que ja estigui inclosa al RELI o altres registres:
-Certificat d’inscripció.
-Justificar el compliment de les condicions especials d’execució d’acord amb l’establert a la
clàusula 2.9) d’aquest plec de clàusules.
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-Aportació dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals del personal
adscrit al servei.
-Pòlisses d’assegurança i justificants d’estar al corrent de pagament d’acord amb la clàusula 2.
21 d’aquest plec de clàusules.
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula 1.16).
1.17.1 Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 2.20)
d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent
1.17.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada
hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 2.20) d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
1.18) Adjudicació del contracte
1.18.1.Quan per l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris, o
un únic criteri essent el menor cost de vida, el termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de
dos mesos computats des de l'obertura de les proposicions (art. 158.2 LCSP).
1.18.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 1.17 d’aquest plec,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació (art. 150.3 LCSP).
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
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1.18.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació dins del termini de 15 dies hàbils, indicant el termini en què s’haurà de procedir
a la formalització del contracte (art. 151.1 LCSP).
1.18.4 L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació
es publicarà en el perfil de contractant.
1.19) Formalització del contracte
1,19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. L’empresa o les
empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al
seu càrrec les despeses corresponents.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es podrà efectuar
abans de que transcorrin 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als
licitadors i candidats.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial
en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
1.19.2. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a ’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la
clàusula 1.17), essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
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1.19.3. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
1.19.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
1.19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
1.19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
1.19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les
variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter
de confidencials.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, s’obliga a:
 Comunicar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el
context de dit procediment de licitació.
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 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal
vigent en cada moment.
2.2) Obligacions de l’adjudicatari
A més a més de les obligacions formals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions específiques de l’adjudicatari del contracte les següents:

-

El contractista ha de designar una persona de l’empresa responsable del servei.

-

El contracte s’executarà subjecte a tot el que estableixin els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques d’acord amb les instruccions que per a la seva
interpretació donés al contractista l’òrgan de contractació, que té la potestat d’inspecció
i vigilància del Servei.

-

El desconeixement del contracte, documents annexos i d’altres normatives aplicables al
servei no eximeix el contractista de l’obligació del seu compliment.

-

Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la prestació del Servei, incloses
les indemnitzacions per danys i perjudicis causats a tercers.

-

L’adjudicatari haurà de contractar el personal necessari per prestar el servei. L´esmentat
personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari. Per tant aquest tindrà tots els drets i
els deures inherents a la qualitat de patró, haurà de complir les disposicions vigents en
matèria de legislació de treball, seguretat social, higiene, seguretat i prevenció de riscos
laborals. La relació laboral s’entén a tots els efectes entre l’empresa adjudicatària i el
personal contractat.

-

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels minusvàlids
i, en general, respondrà de totes les obligacions que se li imposin pel seu caràcter
d’empresari, així com del compliment de totes les normes que regulin i desenvolupin la
relació laboral.

-

Comunicar al Consell Comarcal la relació de personal adscrit al servei especificant les
seves funcions, Aquesta relació s’ha d’actualitzar cada cop que es produeixi una baixa o
un canvi de personal, sens prejudici de les obligacions que respecte del personal conté
el plec de clàusules administratives particulars.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

-

L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb l’empresa que anteriorment prestava el servei
de menjador escolar.

-

Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de confecció, manipulació, transport,
subministrament, lliurament, etc. que siguin necessàries per a la correcta prestació del
servei i les derivades de la formalització del contracte. Així mateix, també seran a càrrec
de l’adjudicatari qualsevol reparació de la maquinària, instal·lacions, mobiliari i qualsevol
reposició d’utillatge (coberts, etc.) relacionat amb la prestació del servei de menjador.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’assumir durant la vigència del contracte qualsevol canvi
a causa de variacions d’horaris, torns del servei, o variacions del nombre d’alumnes que
impliqui un increment o disminució de personal (monitors, cuiners i/o auxiliars de cuina
i serveis).

-

Obtenir els permisos i les autoritzacions necessaris a fi i efecte d’exercir l’activitat objecte
del contracte.

-

Respectar les llistes de preus adjudicats per als usuaris que no tenen dret a la gratuïtat.

-

Abonar tots aquells impostos, taxes, arbitris o gravàmens de l’Estat, comunitat
autònoma, província o municipi, que afectin l’activitat objecte de contractació o, si escau,
la modalitat de contracte.

-

Confeccionar i lliurar als pares, mares o tutors dels alumnes usuaris un informe trimestral
de l’evolució de cada alumne quant als hàbits de menjador.

-

En cas que algun alumne usuari del servei de menjador manifesti, durant el període de
temps en què es presta el servei de menjador, un estat d’indisposició, malaltia o lesió
per accident, l’empresa adjudicatària és responsable d’avisar a la direcció del centre i els
pares, mares o tutors legals corresponents. L’empresa adjudicatària no pot subministrar
a l’alumne cap tipus de producte farmacològic sense prescripció mèdica o consentiment
dels pares o tutors legals. Si el cas presenta caràcter d’urgència, l’empresa adjudicatària
avisarà, a més a més, els corresponents serveis d’urgència sanitària.

-

El contractista ha de fer el cobrament i la gestió dels rebuts dels usuaris que no tenen
dret a la gratuïtat. El Consell Comarcal no tindrà cap responsabilitat per l’impagament
dels rebuts tant dels usuaris que no disposen de beca com de la part que han d’abonar
els usuaris becats, en el cas que no hagin decidit compactar.
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-

Comunicar de forma immediata a l’ens contractant qualsevol sanció, infracció i/ o avís
cautelar que puguin comunicar les autoritats competents en matèria d’higiene i seguretat
alimentària. La comunicació serà com a màxim en 24 hores i haurà de trametre, si escau,
una còpia de l’acta de la inspecció.

-

Utilitzar les eines tecnològiques per la difusió i gestió del servei de menjador: difusió dels
menús, comunicacions d’incidències, recomanacions per sopar, etc.

-

L’empresa haurà de prestar el servei de menjador independentment del nombre
d’usuaris.

-

L’empresa haurà de confeccionar i aplicar un projecte educatiu.

-

L’empresa disposarà en cada centre d’una bústia de suggeriments i queixes sobre els
menús. Així mateix, accedirà a les peticions de les direccions i/o AMPA de provar el
menú almenys un cop al trimestre i sempre que es produeixin incidències o queixes.

-

Complir amb les prescripcions que es prevegin la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones, d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer
automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

-

Article 2.3. Obligacions de l’adjudicatari relacionades amb les instal·lacions i materials
-

L’autorització d’ús de locals i instal·lacions del centre es limitarà al que sigui necessari
per a la realització del servei escolar de menjador i la seva activitat estarà sotmesa a les
normes establertes pel centre i al calendari i l’horari escolar.

-

L’adjudicatari ha de tenir en bon estat de funcionament, segons la normativa vigent, el
material necessari per a l’elaboració, el manteniment i la distribució del menjar.

-

Serà per compte de l’empresa adjudicatària la reposició de material per ús indegut o
inadequat, trencament, etc. En cas d’avaria del material necessari, la reparació serà a
càrrec de l’adjudicatari.

-

Els danys que aquest personal pogués causar en el mobiliari i les instal·lacions ja sigui
per negligència o frau seran indemnitzats pel contractista a qui sigui propietari del
mobiliari o de les instal·lacions. Igualment serà responsable el contractista de les
subtraccions de qualsevol material, valors i efectes imputables al seu personal.
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-

Quan l’empresa finalitzi el servei, bé per descans de vacances o per acabament del seu
contracte, haurà de deixar en perfecte estat les instal·lacions del menjador i el material i
estris fets servir, amb el vistiplau de la Direcció del centre.

-

L’empresa adjudicatària està obligada a reposar el material que consta detallat en la
clàusula quarta del Ple de Prescripcions Tècniques.

-

El compliment del previst a la clàusula setena del plec de prescripcions tècniques.

Article 2.4 Obligacions de l’adjudicatari relacionades amb els menús
-

Els menús seran adequats i suficients segons l’edat dels alumnes.

-

Els menús seran variats, equilibrats i suficients segons el document “Recomanacions per
millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola” (Canal Salut de la
Generalitat) i hauran d’estar supervisats per un tècnic especialista en nutrició o be
sotmès a la revisió de les programacions de menús de centres docents adreçat als
menjadors escolars. La programació de menús, mensual, amb un mínim de 4 setmanes,
es podrà repetir al llarg del curs, amb les variacions corresponents a l’adaptació
estacional (tardor-hivern i primavera-estiu).

-

L’empresa adjudicatària haurà de conservar mostres de menjar subministrat d’acord amb
l’article 10.3 del Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre.

-

L’empresa adjudicatària haurà de comunicar els canvis de productors que els
subministren productes ecològics i de proximitat de la província de Lleida.

-

Les establertes a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques.

Article 2.5. Obligacions de l’adjudicatari relacionades amb el personal d’atenció a
l’alumnat
L’empresa adjudicatària disposarà durant el temps de prestació del servei de menjador i els
períodes de temps anteriors i posteriors des de que acaben les classes del matí fins que
comencen les de la tarda del personal per atendre l’alumnat, incloent els períodes de jornada
intensiva.
El personal de menjador i cuina hauran d’estar sotmesos al corresponen pla de formació amb
manipulació d’aliments (carnet de manipuladors d’aliments).
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Les funcions del personal d’atenció a l’alumnat seran les següents:
1. Orientació, segons el projecte educatiu d’hàbits, als alumnes en els hàbits alimentaris i vetllar
per la seva aplicació.
2. Ajudar als alumnes en l’aprenentatge d’hàbits socials i les normes de comportament a la taula.
3. Ajudar en l’ús i la conservació correcta del parament de menjador.
4. Vetllar per l’organització i el funcionament correcte del menjador.
5. Organitzar i dur a terme les activitats de lleure en l’horari intel·lectiu d’acord amb les
instruccions de la direcció de l’escola.
6. Avaluar i informar de l’evolució dels alumnes en els hàbits alimentaris i d’activitats de lleure.
7. Qualsevol altra tasca relacionada amb la vigilància dels alumnes en el període intel·lectiu.
8. Vetllar per la migdiada i per la guarda durant la migdiada els alumnes de P-3
Tot el personal adscrit als centres no tindrà cap relació contractual amb el Consell Comarcal.
La formació que han de tenir els monitors de menjador queda definida a la clàusula catorzena
del plec de prescripcions tècniques.
L’empresa adjudicatària ha de controlar que els monitors duguin a terme la vigilància al menjador,
les tasques establertes i també que compleixin les normes establertes en el pla de funcionament
del servei escolar de menjador aprovat pel consell escolar del centre i aprovat pel Departament
d’Ensenyament.
El personal de l’empresa que realitzi les tasques d’atenció als alumnes no estarà obligat a
administrar medicaments als alumnes usuaris del menjador escolar.
Article 2.6. Obligacions higiènico-sanitàries
L’empresa adjudicatària ha d’estar inscrita al Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (RSIPAC) i complir amb els
requisits normatius que els siguin d’aplicació, en especial:
-

Reglament 178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableix els requisits generals de la
legislació alimentària, es crea l’autoritat Europea de la seguretat alimentària i es fixen els
procediments relatius a la seguretat alimentària (DOUE).
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de
2004 relatiu a la higiene dels productes alimentari (DOUE).
Reglament 853/2004. De 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes especifiques d’higiene
dels aliments d’origen animal (DOUE).
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
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Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentaria i nutrició (BOE núm. 160 de 6 de
juliol de 2011).
Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableix les normes d’higiene
per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm. 11 de 12 de
gener de 2001).
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21-02-2003).
Reial decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis
en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjar als
consumidors finals o a col·lectivitats.
Reial decret 1254/1991, de 2 d'agost, pel qual es dicten normes per preparar i conservar
les maioneses d’elaboració pròpia i altres aliments de consum immediat en els quals
figuren l’ou com ingredient.
Ordre de 9 de febrer de 1987, sobre normes especifiques per a la preparació i la
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes.
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Reial decret 191/2011, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i
Aliments.

Article 2.7. Obligacions en matèria de riscos laborals
L’empresa adjudicatària haurà de complir les exigències establertes en la normativa d’aplicació,
en particular les següents: Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors, contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball;
Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries: Reial decret 770/99 de 7
de maig, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnic Sanitària per a la elaboració, circulació i
comerç de detergents i netejadors i Reial decret 3360/1983 de 30 de novembre, pel qual s’aprova
la Reglamentació tècnic- sanitària sobre elaboració, circulació i comerç de lleixius.
Article 2.8. Obligacions de control i comptabilitat

1. L’adjudicatari presentarà anualment al Consell Comarcal, per a la seva fiscalització per

la Intervenció, i abans d’acabar el termini per a presentar l’autoliquidació de l’impost de
societats, el compte de pèrdues i guanys aprovat per l’òrgan competent de l’empresa i
presentat en els registres que corresponguin, en el qual compte s’hauran de diferenciar
les partides d'aquest contracte i de la resta de serveis complementaris; també caldrà
presentar en el mateix termini el balanç de situació de l’any vençut; ambdós documents
comptables referits exclusivament al servei objecte d’aquest contracte.
2. L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec, les auditories que el Consell Comarcal li requereixi,
prèvia acceptació comarcal dels auditors que les hagin de realitzar, i haurà de sotmetre’s
als controls de la Intervenció comarcal.
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3. L’adjudicatari portarà una comptabilitat separada, referida al servei públic objecte

d'aquest contracte, de manera que es puguin determinar els seus costos i ingressos i
identificar qualsevol activitat que exerceixi diferent de les corresponents al contracte
inicial.

2.9) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen d’acord amb
el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP :
Clàusules de tipus mediambiental:
La promoció del reciclatge de productes. L’adjudicatari realitzarà la recollida de les cinc fraccions
i farà el reciclatge dels olis usats a la cuina d’acord amb la normativa vigent.
Clàusules socials:
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
2.10) Modificació del contracte
2.10.1 El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
2.10.2 Modificacions previstes:
a) 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.
b) Les modificacions en la forma de prestació general del servei (passar de “cuina in situ” a
menjar transportat en calent, a línia freda, etc.), a sol·licitud dels centres educatius i amb la
conformitat prèvia del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
c) Les modificacions en la prestació i gestió del servei, a instància de la Comissió de Seguiment,
en especial: ràtios de monitoratge; horaris; projectes educatius i de lleure; funcions del personal,
tant de cuina com de monitoratge; sistema de cobrament de les tarifes; gestió els usuari (altes,
baixes, règim d’absències), tarifes, etc.
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els
límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent:
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1.Proposta raonada del responsable del contracte que comprendrà, com a mínim, els aspectes
següents:
a. Detecció de la necessitat de modificar el servei.
b. Anàlisi detallat de la prestació del servei afectat i justificació tècnica de si es precisa portar a
terme una ampliació, modificació o reducció de mitjans o és suficient amb una reorganització els
existents.
c. En cas d’ampliació/modificació del servei, s’hauran d’especificar els mitjans addicionals
humans i materials) que en cas necessari calgui introduir en el servei i la seva valoració sobre la
base dels preus definits en el pressupost inicial, quedant els nous costos incorporats a tots els
efectes en el quadre de preus de l’oferta original.
2.Audiència al contractista i informe del responsable del contracte a evacuar en ambdós casos
en un termini de 10 dies hàbils.

3.Informe de la Secretaria o de l’Assessoria Jurídica.
4. Informe d’Intervenció.
5. Informe de la Comissió Jurídica Assessora quan la quantia de les modificacions, aïlladament
o conjuntament, sigui superior a un 10 per cent del preu inicial del contracte i aquest sigui igual
o superior a 6.000.000,00 euros.
6. Acord d’aprovació de la modificació.
7. Reajustament de la garantia definitiva pel contractista.
8. Formalització de la modificació en document administratiu.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
2.10.3Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
2.10.4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula 2.10 d’aquest plec.
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2.10.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
2.10.6. No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
2.11) Règim de pagament
El pagament es realitzarà pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba
al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, depenent del Departament d’Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
 Oficina comptable: L06090025 Intervenció General - Registre de Factures
 Òrgan gestor: :
L06090025
 Unitat tramitadora: : L06090025

De conformitat amb el que disposa l’article 198 de la LCSP, l’adjudicatari ha d‘emetre i presentar
totes les factures del servei electrònicament i dins de cada any natural. Aquestes factures han
d'incloure els preus unitaris del servei, separats pel subministrament de menjar i el servei de
monitoratge, i detallar el nombre d'àpats servits.
El contractista he de lliurar mensualment al Consell Comarcal, juntament amb la factura, una
relació on consti :
a) El nombre de dies que els alumnes amb ajut individual de menjador han utilitzat el servei.
b) El nombre de dies i d’alumnes no becats que han utilitzat el servei i que l’empresa ha
facturat directament.
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S'ha de presentar una factura per cada mes i tipus d'usuari, definit al Plec de prescripcions
tècniques.
L’adjudicatari haurà d’adjuntar el certificat per a contractistes (model 106) que acrediti que està al
corrent del pagament dels salaris als seus treballadors i al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
L’adjudicatari només podrà cobrar els menús realment consumits.
Els dies no lectius el servei no es prestarà per tant no es facturarà, de la mateixa manera que
tampoc no es facturarà en aquells casos en què per qualsevol altra raó no s’hagi prestat.
2.12) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus d’acord amb l’article 103 de la LCSP.
2.13) Penalitats
1. Les penalitats tenen caràcter contractual de forma que l’adjudicatari accepta expressament
que pot ser sancionat en la forma prevista en aquest plec.
Quan les persones dependents del contractista incorren en actes o omissions que comprometin
o pertorbin el bon funcionament dels servei contractat, el Consell Comarcal pot requerir la seva
substitució. En qualsevol cas el substitut ha de complir els requisits fixats al plec.
2. La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució el contracte.
3. Tipus d’infraccions
Les infraccions en què pugui incórrer l’adjudicatari en la prestació del servei es qualificaran com
a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació següent:
a) Infraccions lleus:
1. Demora d’entre 15 dies i tres setmanes en l’aportació d’informació i documentació
sol·licitada pel Consell Comarcal.
2. Retard de més de 5 dies i fins a 10 dies en la comunicació de les incidències del servei
al Consell Comarcal.
3. No respectar les normes de funcionament del servei, si l’incompliment no es pot
conceptuar com a greu o molt greu.
4. No realitzar les neteges previstes en els presents plecs.
5. Manca de puntualitat. S’entén en el cas que hi hagi una desviació de més de 15 minuts
de l’horari establert per començar a dinar amb una reiteració de l’incompliment de tres
vegades en un mes.
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6. La lleugera incorrecció del personal del servei envers els usuaris.
7. No tenir cura en la conservació dels mitjans adscrits al servei.
8. Cometre infraccions greus quan per la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants es
poden considerar lleus.
9. En general incomplir els deures i els obligacions per negligència o per descuit
inexcusables i també tota infracció de les obligacions, condicions i requisits no recollida
en els dos apartats següents sempre que el perjudici causat al servei es pugui
conceptuar com a lleu.
b) Infraccions greus:
1. La modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia al Consell.
2. Paralitzacions i interrupcions en la prestació del servei per un temps igual a un dia, sense
justificació.
3. Retard en la comunicació de les d’incidències de més de 10 dies.
4. La reincidència en les infraccions lleus. S’entén per reincidència cometre tres faltes lleus
en el termini d’un curs escolar.
5. Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries.
6. L’incompliment dels requisits higiènico-sanitàries.
7. Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat.
8. No prestar el servei en les condicions actuals establertes si el perjudici no es pot
conceptuar com a molt greu.
9. No disposar de la documentació obligatòria si l’incompliment no es pot conceptuar com
a molt greu.
10. Demorar per més de tres setmanes l’aportació d’informació i documentació sol·licitada
pel Consell Comarcal.
11. Causar per negligència o per mala fe danys greus en la conservació i el manteniment
dels mitjans i/o del material del servei.
12. Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que no
causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada i no ha estat esmenada
en el termini fixat.
13. L’incompliment injustificat de l’horari del servei de menjar que acumulat representi entre
45 minuts i 60 minuts en un mes natural.
14. No presentar anualment al Consell Comarcal, per a la seva fiscalització per la
Intervenció, i abans d’acabar el termini per a presentar l’autoliquidació de l’impost de
societats, el compte de pèrdues i guanys aprovat per l’òrgan competent de l’empresa i
presentat en els registres que corresponguin, en el qual compte es diferenciïn les
partides d'aquest contracte i de la resta de serveis complementaris; o bé no presentar en
el mateix termini el balanç de situació de l’any vençut; ambdós documents comptables
referits exclusivament al servei objecte d’aquest contracte.
15. No realitzar, al seu càrrec, les auditories que el Consell Comarcal li requereixi, o bé no
sotmetre’s als controls de la Intervenció comarcal.
16. En general incomplir els deures i els obligacions per negligència o per descuit
inexcusables i també tota infracció de les obligacions, condicions i requisits no recollida
en els dos apartats següents sempre que el perjudici causat al servei es pugui
conceptuar com a greu.
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17. Incomplir les condicions ofertades i que han servit de bases per l’adjudicació del
contracte, quan no es pugui qualificar de molt greu.
18. Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants
fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
19. Incompliment de les condicions especials d’execució, establertes a la clàusula 2.9).

c) Infraccions molt greus:
1. La reiteració en infraccions greus. La reincidència en la mateixa falta greu, o haver estat
sancionat per la comissió de tres faltes greus, tot això en el període d’un curs escolar.
2. Exercir l’activitat de menjador escolar sense les autoritzacions administratives
necessàries
3. Aplicar indegudament als usuaris els preus del servei.
4. No prestar el servei en condicions de seguretat alimentària.
5. Incomplir qualsevol de els disposicions legals o reglamentàries sobre el menjador escolar
o incomplir les ordres del Consell destinades a evitar situacions nocives o molestes.
6. Incomplir les obligacions fiscals o laborals
7. L’incompliment injustificat de l’horari del servei de menjar que acumulat representi més
de 60 minuts en un mes natural.
8. Paralitzacions i interrupcions en la prestació del servei per un temps superior a un dia.
9. Incomplir l’obligació de complir els serveis mínims en cas de vaga.
10. Obstruir la inspecció del servei.
11. No portar una comptabilitat separada, referida al servei públic objecte d'aquest contracte.
12. En general incomplir els deures i els obligacions per negligència o per descuit
inexcusables i també tota infracció de les obligacions, condicions i requisits no recollida
en els dos apartats següents sempre que el perjudici causat al servei es pugui
conceptuar com a molt greu.
13.Incomplir les condicions ofertades i que han servit de bases per l’adjudicació del contracte,
quan no es pugui qualificar de greus.
14. L’incompliment de la clàusula 2.16) relativa a la subrogació del personal.
4. Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comés o omès, actuant sota els
principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La intencionalitat
La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps
El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
Els danys produïts a l’administració o a les persones
El nombre d’usuaris afectats
La reincidència en els infraccions
La participació en la comissió de la infracció
La transcendència social de la infracció
El comportament especulatiu de l’infractor
L’esmena dels efectes derivats de l’incompliment relatiu a les formalitats exigides per
aquest plec per a l’exercici de l’activitat que regula, sempre que del dit incompliment no
s’hagin derivat perjudicis directes al Consell o a tercers.
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5.Les multes que podrà imposar el Consell seran les següents:
a) Per a cada infracció amb qualificació de lleu, multa d’1 a 300 euros.
b) Per a cada infracció amb qualificació de greu, multa de 301 a 3.000 euros.
c) Per a cada infracció amb qualificació de molt greu, multa de 3.001 al 10 % del pressupost
anual del contracte.
6. El procediment per imposar penalitats com a conseqüència d’infraccions tipificades en aquest
plec de clàusules serà el de proposta d’imposició de la penalitat com a conseqüència de la infracció
comesa, audiència a l’interessat pel termini de 10 dies i resolució definitiva. El procediment es pot
incoar a proposta dels serveis comarcals o per denúncies rebudes pels ciutadans o dels òrgans de
direcció de l’escola un cop comprovades pels esmentats serveis.
2.14) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.
2.15) Subcontractació
No es preveu
2.16) Subrogació del personal
Als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP en relació amb la subrogació del personal es facilitarà
als licitadors en el perfil del Contractant com documentació annexa la relació dels treballadors que estan
prestant aquest servei en els centres objecte d’aquest contracte, per permetre l’avaluació dels costos
laborals que impliqui aquesta mesura.
En l’esmentat annex es relaciona el personal adscrit al centre objecte de subrogació. S’especificaran
almenys les dades següents:
Centre escolar
Categoria professional
Tipus de contracte
Antiguitat
Nombre d’hores dia/mes
Venciment del contracte
Salari brut anual de cada treballador
Conveni col·lectiu aplicable i la resta de pacte en vigor aplicables als treballadors afectats per la
subrogació.
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Les possibles discrepàncies que puguin resultar de la subrogació de personal provinent de d’anterior
contractista seran solucionades exclusivament entre les dues empreses afectades i, si s’escau, les
autoritats socials a les que recorrin, sense que aquestes discrepàncies afectin al Consell Comarcal ni
a la prestació del servei. El personal no es podrà subrogar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell a
l’acabament del contracte.
L’adjudicatari també haurà de donar compliment a l’establert a l' article 44 del text refós de a Llei de
l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre.
2.17) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o en el
DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

2.18) Règim de recursos
2.18.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP
i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.
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2.18.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, i
contra els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració,
es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’acord
amb el que disposa l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte.
Alternativament, es pot interposar directament recurs davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció de la notificació, d’acord amb
els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

2.19) Règim jurídic de la contractació
2.19.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les
disposicions següents:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e)Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifica determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre.
f) Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres
educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.
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.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
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2.19.2 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.
2.20) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a
través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un
número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades
en
l'apartat
de
notificacions
de
la
pàgina
web
de
la
Seu
electrònica
(https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8102710007&codiDepartament=810271
0007.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva
posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.
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. 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.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a
disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
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Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del
DEUC/declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica
qualificada a la resta dels Estats membres”.
2.21) Assegurances
-

Per a la cobertura de la possible responsabilitat derivada de danys i perjudicis que es
produeixen a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, l’empresa haurà d’haver contractat una assegurança de responsabilitat civil
empresarial i d’intoxicació alimentària que inclogui com a riscos assegurats tant l’activitat
d’elaboració i subministrament de menjars com la guàrdia i custòdia dels alumnes durant l’espai
intel·lectiu el migdia. També inclourà els danys corporals i materials patits pels alumnes o
tercers en cas d’accident escolar ocorregut durant la prestació de l’activitat assegurada.

-

L’adjudicatari de la prestació del servei de menjador està obligada a contractar i a pagar una
pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la
responsabilitat civil que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o
conseqüencials consecutius per acció o omissió a tercers en la gestió del menjador. Aquesta
pòlissa haurà d’incloure la responsabilitat civil d’explotació i concretament de l’activitat de gestió
del menjador, la responsabilitat patrimonial i la responsabilitat civil de productes, especialment
els riscs derivats dels productes que formen part del menjar, inclosa la intoxicació.

-

El capital assegurat ha de ser com mínim de 600.000 euros per sinistre i any.

-

L’empresa adjudicatària del servei de menjador està obligada a lliurar, al Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, abans de l’inici del contracte, una còpia legitimada de la pòlissa d’assegurances
de Responsabilitat Civil subscrita i del rebut corresponent.
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2.22) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a la Gerència del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest
procés de contractació com a licitador.
2.23) Règim Invalidesa.
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

2.24) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que accés estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Firmado

por
CPISR-1 C digitalmente
CPISR-1 C Joan
Joan Trull Trull Borràs
Fecha:
Borràs 2019.04.02
12:52:16 +02'00'

Joan Trull i Borràs
President
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ANNEX I. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

(S’inclou en un document a part)
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ANNEX 2. MODEL DE PROPOSICIÓ PELS CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS
(AUTOMÀTICS) DE LA LICITACIÓ

El/la senyor/a ........................................................................................ amb residència
a ............................................., al carrer ........................................., número ............, i amb NIF o
passaport núm..................., (*) declara que, assabentat/da de l'anunci de licitació i de les
condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de
serveis titulat: “Servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell del
centre escolar el Sitjar de Linyola , curs escolar 2019/2020”, amb expedient número 14030038/2019, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa)
..................................... a executar-lo amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques, documents contractuals que accepta íntegrament
i sense cap tipus de reserva, limitació o objecció, d’acord amb el que s’indica a continuació:
En relació als criteris quantificables de forma automàtica que estableix el plec de clàusules
administratives particulars, com a base per resoldre el procediment i a l'efecte de poder aplicar
la ponderació que s'hi estableix, OFEREIXO:
1. El PREU DEL SERVEI DE MENJADOR en relació als usuaris fixos i esporàdics següent:
(*)

1.1 ) Usuaris fixos: (preu total màxim de 6,20 euros IVA inclòs, per menú)
a. Preu unitari de l’àpat ( sense IVA).
b. Preu unitari del monitoratge: euros (IVA exempt).
c. Preu base del servei de menjador: (a+b) euros
d. IVA sobre el preu unitari de l’àpat: (10% de a) euros
e. Preu total del servei de menjador, IVA inclòs: (c+d): euros

1.2.) Usuaris esporàdics: (preu total màxim de 6,80 euros IVA inclòs, per menú)
a. Preu unitari de l’àpat (sense IVA)
b. Preu unitari del monitoratge: euros
c. Preu base del servei de menjador: (a+b) euros
d. IVA sobre el preu unitari de l’àpat: (10% de a) euros
e. Preu total del servei de menjador, IVA inclòs: (c+d): euros
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2. MILLORA DE LA RATIO

P3

P4-P5

PRIMÀRIA

P4-P5

PRIMÀRIA

MILLORA DE FRACCIÓ:
P3

I perquè consti, signo aquesta proposició econòmica.
(Lloc i data)
(Signatura del/de la proposant)
(Segell de l’empresa)

(*) El percentatge de baixa que el licitador proposi ha de ser exactament el mateix per a cada
tipus de preu base de licitació (1. Servei/menú usuaris fixos i 2. Servei/menú usuaris esporàdics).
L’incompliment d’aquest requisit serà motiu d’exclusió de la licitació.
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ANNEX 3. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER CAUSAT BAIXA DE
LA MATRÍCULA DE L’IAE

El/la senyor/a ...................................................................................., amb NIF .......................,
(en nom propi / en representació de l’empresa) ..................................................., amb NIF
........................, i amb domicili a ......................................................... de .................... (CP
.................), telèfon ........................, i correu electrònic ....................................,
DECLARO:
Que l’empresa que represento està donada d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
corresponent a l’epígraf .......................................... i que aquesta alta es manté a dia d’avui.

I perquè consti, signo aquesta declaració.
(Lloc i data)
(Signatura del/de la declarant)
(Segell de l’empresa)
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ANNEX 4. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE QUE L’AFECTA ALGUN
SUPÒSIT D’EXEMPCIÓ DE L’IAE

El/la senyor/a ...................................................................................., amb NIF .......................,
(en nom propi / en representació de l’empresa) ..................................................., amb NIF
........................, i amb domicili a ......................................................... de .................... (CP
.................), telèfon ........................, i correu electrònic ....................................,

DECLARO:

Que l’empresa que represento es troba en un dels supòsits d'exempció recollits en l'apartat 1 de
l'article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Supòsit legal d'exempció:
…………………………………………………
Ajunto, per aquesta licitació, el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.
I perquè consti, signo aquesta declaració.

(Lloc i data)
(Signatura del/de la declarant)
(Segell de l’empresa)
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