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1. Justificació de la necessitat de contractar
El Departament de Justícia té encarregades les funcions de retenció i custòdia dels detinguts
i dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat amb l’obligació legal
d’orientar el compliment d’aquestes sentències a la rehabilitació i reinserció social.
El compliment d’aquestes funcions implica la prestació a favor dels interns d’una sèrie de
serveis, entre els quals és d’especial importància el d’alimentació, atès el seu caràcter
essencial.
Aquesta obligació està recollida a l’article 21.2 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre,
general penitenciària, on es preveu que “l'Administració ha de proporcionar als interns una
alimentació controlada pel metge, convenientment preparada i que respongui en quantitat i
qualitat a les normes dietètiques i d'higiene, tenint en compte el seu estat de salut, la
naturalesa del treball i, en la mesura que es pugui, les seves conviccions filosòfiques i
religioses. Els interns han de disposar, en circumstàncies normals, d'aigua potable a totes les
hores”.
També l’article 226, apartat 1, del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament penitenciari, preveu l’obligació de proporcionar als interns, en tots els centres
penitenciaris, una alimentació preparada convenientment, que ha de respondre a les
exigències dietètiques de la població penitenciària i a les especificitats d’edat, salut, feina,
clima, costums i, en la mesura que sigui possible, conviccions personals i religioses.
2. Antecedents i objectius del contracte
El servei d’alimentació dels interns dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona i
Obert de Girona, i d’explotació de la cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari
Brians 1, el presta actualment, l’empresa SERHS FOOD AREA, SL, mitjançant el contracte
licitat per procediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència (Codi d'expedient: JU158/19 GEEC JU 2019 20049), que es va tramitar per cobrir la prestació del servei des de l'1
de juliol de 2019 o des de la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior i fins
al 31 de desembre de 2019. Finalment el contracte es va formalitzar el 28 de novembre de
2019 i va entrar en vigor l’1 de desembre de 2019, fins el 31 de desembre del 2019. Aquest
contracte es va prorrogar, segons allò previst als plecs, des de l’1 de gener de 2020 fins el 31
de desembre de 2020.
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de l’adopció de les mesures per fer
front a la COVID-19 no va ser possible la publicació d’una nova licitació que pogués garantir
la no interrupció del servei d’alimentació, justificant-se així la pròrroga extraordinària prevista
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a l’article 29.4 LCSP des de l’1 de gener de 2021 fins el 30 de setembre de 2021, la qual es
troba en vigor en aquests moments.
La present licitació permetrà seguir donant continuïtat al servei a partir d’aquesta data o des
de la formalització del contracte si aquesta és posterior.
Per la seva banda, en data 6 d’abril de 2017 es va signar el contracte entre el Departament
de Justícia i l’entitat Formació i Treball, fundació privada, que té per objecte el servei de
càtering per als interns del Centre Penitenciari Obert de Tarragona, per un període comprès
entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de desembre de 2018 (19 mesos), i per un import de 57.766,75
euros IVA inclòs.
El contracte, que preveia que pogués ser prorrogat per acord d’ambdues parts, per la mateixa
durada que la seva inicial, segons la clàusula D.2 del quadre de característiques, va finalitzar
la seva vigència el 31 de desembre de 2018 i va ser prorrogat des de l’1 de gener de 2019
fins el 31 de desembre del mateix any. El contracte es va prorrogar de nou des de l’1 de gener
de 2020 fins l’1 d’agost del mateix any, esgotant així el període màxim contemplat en el
contracte.
Com en el cas del servei de càtering dels altres centres penitenciaris abans citats, també en
aquest cas la declaració de l’estat d’alarma i de l’adopció de les mesures per fer front a la
COVID-19 va impedir la publicació d’una nova licitació que pogués garantir la no interrupció
del servei d’alimentació, justificant-se així la pròrroga extraordinària prevista a l’article 29.4
LCSP, per un període màxim de 9 mesos, entre el 2 d’agost de 2020 i l’1 de maig de 2021.
La present licitació unifica en un mateix procediment tots els centres penitenciaris (Brians 1,
centre obert de Barcelona, centre obert de Girona i centre obert de Tarragona).
3. Divisió en lots
El Centre Penitenciari Brians 1 té un volum de menús diaris fix, inclosos els tres àpats
(esmorzar, dinar i sopar), que supera el miler de racions diàries, mentre que els centres
penitenciaris oberts tenen una capacitat molt inferior (d’un màxim de 446 persones internes
pel centre obert de Barcelona i de 124 pel del Girona), i un volum d’àpats que fluctua segons
si és esmorzar, dinar o sopar, així com segons el dia de la setmana.
En el cas dels centres penitenciaris oberts, el nombre d’àpats és molt inferior al del Centre
Penitenciari Brians 1 i també molt variable en funció de diversos factors, com són les
característiques dels interns, la seva activitat, els permisos que gaudeixen, i valors
d’estacionalitat, entre d’altres. Per exemple, normalment, els caps de setmana registren uns
valors inferiors respecte als dels dies laborables (dilluns a divendres) i en funció dels mesos
de l’any, també es poden produir variacions significatives. També pel que fa a les distribucions
d’àpats dins un mateix dia, tenen valors diferents, amb un volum similar per l’esmorzar i sopar
i residual per al cas del dinar. A tall d’exemple, el mes de febrer de 2020 al Centre Penitenciari
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Obert de Girona es van registrar de mitjana diària 37,55 esmorzars, 18,5 dinars i 20,1 sopars,
mentre que els caps de setmana es van servir de mitjana 4,78 esmorzars, 4 dinars i 6,6 sopars.
Per aquest motiu, a fi de compensar les variacions i fluctuacions entre el nombre d’àpats dels
centres oberts, es licita de manera conjunta el servei d’alimentació dels 4 centres penitenciaris.
S’assegura, així, un volum de negoci (que proporciona el Centre Penitenciari Brians 1) que fa
que aquest servei pugui resultar més atractiu per a les empreses del sector, que tenen
assegurat un nombre d’àpats i poden donar una millor resposta a la flexibilitat organitzativa
necessària per prestar el servei als centres oberts.
Aquesta aposta ve avalada també per l’experiència de procediments anteriors, en què es va
licitar de manera individual el servei d’alimentació per a un únic centre penitenciari obert, on
es van tenir moltes dificultats per cobrir el servei, havent quedat fins i tot deserta, atès el reduït
volum i la variabilitat en el nombre d’àpats.
Així mateix, el fet de licitar de manera conjunta el servei per als quatre centres penitenciaris
esmentats, també pot suposar un benefici dper l’Administració, atès que pot permetre que les
empreses ajustin més les seves ofertes, cosa que implicaria un menor cost i un ús més eficient
dels recursos públics. Ateses les prestacions objecte del contracte, i les variacions i
fluctuacions entre el nombre d’àpats entre els centres penitenciaris de règim tancat i els oberts,
existeixen raons tècniques de gestió, coordinació i execució del contracte que aconsellen
licitar-lo de manera conjunta.
Finalment tampoc no es considera adient la seva divisió en lots per la necessitat de coordinar
i assegurar l’execució de les prestacions amb la mateixa qualitat, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa la contractació conjunta del servei de càtering dels
centres penitenciaris Brians 1 i Oberts de Barcelona, Girona i Tarragona, i explotació de la
cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1.
4. Durada del contracte
La durada del contracte prevista és de divuit mesos, des de l’1 d’octubre de 2021 o data de
signatura del contracte si aquesta és posterior, i fins el 31 de març de 2023 o 18 mesos
posteriors a la data de signatura del contracte si aquesta és posterior a la prevista inicialment,
i com a màxim fins el 31 de desembre de 2023.
S’ha optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una despesa recurrent del
Departament en què la perspectiva d’un contracte pluriennal pot afavorir ofertes a la baixa per
part de les empreses. A la vegada no s’ha previst una duració major, donat que existeix la
previsió de construir una nova cuina al CP Brians 1, i es considera adient, tenir la possibilitat
d’adaptar les condicions de prestació del servei a les noves instal·lacions, les quals podrien
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permetre sistemes de gestió, elaboració i preparació del menjar, més adients que les
proposades en el contracte que ara es licita.
Tot i així, s’ha previst la pròrroga del contracte per dos anys, per garantir la continuïtat del
servei, si aquest es considera adequat i no hi ha canvis en la prestació del servei.

5. Determinació del preu del contracte
L’actual licitació implica la unificació de les dues licitacions actualment en execució, la del
servei d’alimentació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona, d’una banda, i la del servei
d’alimentació del Centre Penitenciari Brians I, Obert de Girona i Obert de Barcelona, d’una
altra.
La licitació del Centre Obert de Tarragona comptava amb uns preus més elevats per
compensar la limitada quantia global del contracte i els majors costos derivats de la no
possibilitat d’aplicar economies d’escala. En aquesta ocasió, doncs, en sumar-se en un únic
lot amb la licitació de la resta de centres penitenciaris, pot unificar preus amb aquests,
Així doncs, agafem com a base els preus unitaris de l’expedient pluriennal GEEC JU-201920049 del servei d’alimentació del Centre Penitenciari Brians I, Obert de Girona i Obert de
Barcelona. En el darrer any d’execució del contracte (2020) l’IPC a Catalunya s’ha incrementat
un 1,5 %. A aquest percentatge cal sumar-li la previsió de 2021 a 2022, 2 anys.
1,5 + 1,5*2 (anys) = 4,5 %
Per altra banda, i en sentit contrari, el preu del menú es redueix donat que un dels costos
directes contemplats es veuen reduïts respecte la licitació anterior: el cost del Taller Formatiu,
Ocupacional i d’Inserció que l’empresa adjudicatària està obligada a garantir en els termes del
punt 4.1.9 del PPT. Aquest taller enguany es quantifica econòmicament a partir d’un còmput
mensual d’hores, i no del nombre d’interns que hi treballaran, el que comporta una reducció
del seu cost econòmic proporcional sobre el contracte respecte la licitació anterior. Si amb la
fórmula d’assignació d’interns el cost previst donada la durada del contracte s’havia previst en
1.087.779,52 €, amb el càlcul per hores suposa 852.128,64 €, una diferència que s’ha
repercutit a la baixa en el preu dels menús i pícnics.
Finalment cal esmentar que s’ha calculat el nombre estimat de menús o àpats diaris, segons
el centre penitenciari, amb les dades estadístiques dels darrers mesos i tenint en compte
l’increment de l’ocupació en un escenari post-covid, on els centres puguin tornar a disposar
de plena capacitat d’ocupació.
S’adjunta el càlcul desglossat per al període que es licita, 18 mesos des de l’1 d’octubre de
2021 i fins al 31 de març de 2023.
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A continuació es detalla el càlcul en base a l’estimació dels àpats:
a) Àpats, preus i nombre diari d’àpats:
BRIANS 1
Preus menús
sense IVA

Nombre
racionats
diaris

Racions diàries

10,75

1.300

Pícincs d'esmorzar

1,95

30

2,35

20

Trams

Pícnics de
dinar/sopar
Total diari

Total

13.975,00
58,50
47,00
14.080,50

OBERT BCN
Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

155

302,25

Dinar

3,90

20

78,00

Sopar

3,90

135

526,50

Trams

Total diari

Total

906,75

OBERT GIRONA
Preus àpat
sense IVA
1,95

Nombre àpats
diaris
85

Dinar

3,90

60

234,00

Sopar

3,90

70

273,00

Trams
Esmorzar

Total
165,75

672,75

Total diari
OBERT TARRAGONA
Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

35

68,25

Dinar

3,90

25

97,50

Sopar

3,90

25

Trams

Total diari
Cost total diari sumat dels quatre centres
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b) Cost total diari per nombre de dies, amb IVA.
BRIANS 1
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)
2022
2023 (Gen-Març)
TOTAL

92
365
90
547

Cost total diari
dels quatre
centres

Total (Cost
diari * dies)

IVA 10%

Total amb IVA

14.080,50 €

1.295.406,00 €
5.139.382,50 €
1.267.245,00 €
7.702.033,50 €

129.540,60 €
513.938,25 €
126.724,50 €
770.203,35 €

1.424.946,60 €
5.653.320,75 €
1.393.969,50 €
8.472.236,85 €

Cost total diari
dels quatre
centres

Total (Cost
diari * dies)

IVA 10%

Total amb IVA

CO BARCELONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)
2022
2023 (Gen-Març)
TOTAL

92
365
90
547

83.421,00 €
330.963,75 €
81.607,50 €
495.992,25 €

906,75 €

8.342,10 €
33.096,38 €
8.160,75 €
49.599,23 €

91.763,10 €
364.060,13 €
89.768,25 €
545.591,48 €

CO GIRONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)
2022
2023 (Gen-Març)
TOTAL

92
365
90
547

Cost total diari
dels quatre
centres

Total (Cost
diari * dies)

61.893,00 €
245.553,75 €
60.547,50 €
367.994,25 €

672,75 €

IVA 10%

6.189,30 €
24.555,38 €
6.054,75 €
36.799,43 €

Total amb IVA

68.082,30 €
270.109,13 €
66.602,25 €
404.793,68 €

CO TARRAGONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)
2022
2023 (Gen-Març)
TOTAL

92
365
90
547

Cost total diari
dels quatre
centres

Total (Cost
diari * dies)

263,25 €

Total sense IVA

24.219,00 €
96.086,25 €
23.692,50 €
143.997,75 €

IVA 10%

IVA 10%

2.421,90 €
9.608,63 €
2.369,25 €
14.399,78 €

26.640,90 €
105.694,88 €
26.061,75 €
158.397,53 €

Total amb IVA

Brians 1

7.702.033,50 €

770.203,35 €

8.472.236,85 €

CO BCN

495.992,25 €

49.599,23 €

545.591,48 €
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CO Girona
CO Tarragona
TOTAL

367.994,25 €
143.997,75 €
8.710.017,75 €

Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022
2023 (Gen-Març)

365
90

TOTAL

547

36.799,43 €
14.399,78 €
871.001,78 €

Cost total diari
dels quatre
centres

15.923,25 €

404.793,68 €
158.397,53 €
9.581.019,53 €

Total (Cost
diari * dies)

IVA 10%

Total amb IVA

1.464.939,00 €

146.493,90 €

1.611.432,90 €

5.811.986,25 €
1.433.092,50 €

581.198,63 €
143.309,25 €

6.393.184,88 €
1.576.401,75 €

8.710.017,75 €

871.001,78 €

9.581.019,53 €

D’acord amb l’article 91.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit, s’aplica el tipus impositiu reduït del 10%.
El pressupost de licitació és d’un import total de 9.581.019,53 €, dels quals 8.710.017,75
€ corresponen al preu del contracte i 871.001,78 € al 10% d’IVA.
Aquest pressupost ha estat calculat per a divuit mesos d’execució. Inclou els costos directes
(85%) i indirectes (9%) i benefici industrial (6%), que consten desglossats a la memòria
econòmica.
6. Valor estimat del contracte (VEC)
El càlcul del valor estimat del contracte, d’un import total de 23.833.920,60 € inclou el període
d’execució del contracte des de l’1 d’octubre de 2021 al 31 de març de 2023 (18 mesos), més
un 20% en concepte de possible modificació a l’alça per si es produís un increment del nombre
d’interns en els centres penitenciaris durant el decurs del contracte o bé durant la pròrroga
prevista de 2 anys.
S’han contemplat els supòsits de modificació, amb un import màxim del 20% del preu inicial,
que es detallen a continuació:
 A l’alça, del 20%, per tal de donar resposta a les necessitats d’increment del nombre
de menús per un augment de la població penitenciària.


A la baixa, la reducció del nombre de racionats o àpats diaris, derivada de la disminució
d’interns, o per raons d’interès públic, quan la modificació derivi de mesures
d’estabilitat pressupostària, com estableix la disposició transitòria onzena de la Llei
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics, sense que la modificació pugui
superar el 20% del valor inicial del contracte.
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A continuació es presenta el resum del càlcul del VEC:
TOTAL LICITACIÓ I PRÒRROGA
Any

Cost total
diari dels
quatre centres

Dies any

Total (Cost
diari * dies)

2021 (Oct-Des)

92

1.464.939,00 €

2022
2023 (Gen-Març)
2023 (abril-des)
2024
2025 (Gen-març)
TOTAL

365
90

5.811.986,25 €
1.433.092,50 €
4.378.893,75 €
5.827.909,50 €
1.433.092,50 €
20.349.913,50 €

LICITACIÓ

PRÒRROGA

VE de la
prestació
inicial

Modificació
20%

8.710.017,75

366
90

1.278

VE de la licitacio
amb modificació

1.742.003,55

VE de la
pròrroga

15.923,25 €

275

10.452.021,30

Modificació de VE de la pròrroga
la pròrroga
amb modificació

11.639.895,75

1.742.003,55

13.381.899,30

VEC contracte
ANY

Prestació

Pròrroga

Modificació

VEC

2021 (Oct-Des)
Licitació
2022
2023 (Gen-març)

1.464.939,00 €
5.811.986,25 €
1.433.092,50 €

292.987,80 €
1.162.397,25 €
286.618,50 €

1.757.926,80 €
6.974.383,50 €
1.719.711,00 €

SubTOTAL

8.710.017,75 €

1.742.003,55 €

10.452.021,30 €

Pròrroga

2023 (abril-des)

4.378.893,75 €

653.251,33 €

5.032.145,08 €

2024
2025 (Gen-març)

5.827.909,50
1.433.092,50 €

871.001,78 €
217.750,44 €

6.698.911,28 €
1.650.842,94 €

SubTOTAL

11.639.895,75 €

1.742.003,55 €

13.381.899,30 €

11.639.895,75 €

3.484.007,10 €

23.833.920,60 €

TOTAL

8.710.017,75 €

L’import resultant és d’un valor estimat del contracte de 23.833.920,60 €.
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat

9

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
7. Proposta d’utilització del procediment de contractació
Procediment obert harmonitzat previst a l’article 131.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP). La forma de tramitació és per la via d’urgència
prevista en l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
tal com es justifica en l’informe específic al respecte.
8. Criteris de solvència del contracte i classificació empresarial
Els criteris de solvència del contracte i la classificació estan referits al valor estimat del
contracte.
En concret, es preveu el següent:


Solvència econòmica i financera: En virtut dels articles 86 i 87 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de contractes del sector públic, la solvència econòmica i financera
s’haurà d’acreditar mitjançant la següent documentació:

-

Declaració responsable sobre el volum anual de negocis de l’empresa o entitat,
referida al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la data d’inici
d’activitats de l’empresa o entitat (en ambdós casos, IVA exclòs). Aquest volum anual
de negocis ha de ser com a mínim del 50% del valor mitjà anual del contracte (valor
mitjà anual del contracte entès com el resultat de dividir el valor estimat del contracte
entre els mesos d’execució del contracte, 18, i multiplicar el quocient per 12). Aplicat a
aquest contracte en concret es tracta d’una quantia que ha de ser igual o superior a:
7.944.640,20 €.



Solvència tècnica o professional: En virtut dels articles 86 i 90 serveis de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la solvència tècnica s’haurà
d’acreditar mitjançant la següent documentació:

-

Relació dels principals serveis executats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres anys, per un import
equivalent o superior al 50% (IVA exclòs) del valor mitjà anual del contracte (valor mitjà
anual del contracte entès com el resultat de dividir el valor estimat del contracte entre
els mesos d’execució del contracte, 18, i multiplicar el quocient per 12). Aplicat a
aquest contracte en concret es tracta d’una quantia que ha de ser igual o superior a:
7.944.640,20 €.
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels serveis
executats. Aquests serveis s’acreditaran com segueix:
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o

Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una
entitat del sector públic.

o

Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar-ho amb un certificat
expedit per aquest subjecte privat o bé mitjançant una declaració de l’empresari
que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la
realització de la prestació.

Classificació empresarial
Les empreses aportaran opcionalment la Classificació empresarial següent:
 Grup M, subgrup 6, categoria: categoria 5 (categoria actual) o D (categoria anterior a
la modificació de l’article 38 del Reial decret 1098/2001) - el valor estimat del contracte
al qual es licita és igual o superior a 1.200.000 euros. L’aportació de la classificació
empresarial acredita la solvència
L’aportació de la classificació empresarial acredita la solvència.

9. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà, tal i com preveu l’article 145 de la LCSP, utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
S’han definit criteris d’adjudicació, tots ells avaluables mitjançant la utilització de fórmules.
Atès que l’objecte d’aquest contracte es troba inclòs dins l’Annex IV de serveis especials de
la LCSP, i tal i com preveu l’article 145.4 de la mateixa llei, els criteris relacionats amb la
qualitat han de representar com a mínim un 51% de la puntuació assignable en la valoració
de les ofertes.
D’acord amb l’article 145.2.1er de la LCSP, s’incorporen com a criteris qualitatius, l’elaboració
dels àpats amb productes de producció agrària ecològica, de proximitat i respectuosos amb
el medi ambient, l’augment del gramatge mínim demanat per als ingredients principals dels
àpats i el foment de la inserció sociolaboral de persones internes, en situació d’exclusió social.
Així, a més del preu, i tal i com es recomana al Dictamen del Comitè Europeu de les Regions
- Incentius locals i regionals per promoure dietes saludables i sostenibles (2018/C 387/05),
s’incorporen criteris qualitatius que valoren l’elaboració dels menús amb productes saludables,
locals i de temporada, que són garantia de sostenibilitat i contribueixen a la consecució de
l'objectiu 12.7 de l'Agenda 2030, «Contractació pública sostenible»", motiu pel qual recomana,
amb aquesta finalitat, que "en els procediments d'adjudicació de contractes es doni prioritat
als productors locals per promoure una alimentació sana i el desenvolupament de l'economia
local".
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També al Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, aprovat per Acord del Govern
de data 16 de juny de 2015, es recomana la incorporació de productes agroalimentaris de
qualitat, de proximitat i respectuosos amb el medi ambient en la contractació pública de serveis
de restauració col·lectiva. Mitjançant la inclusió d’aliments de temporada i de proximitat a més
de contribuir a una alimentació saludable, es contribueix a dinamitzar la producció agrària
local, es reforça la participació de les PIME i es redueix la contaminació associada al transport
dels aliments.
En aquest sentit, s’ha incorporat dos criteris d’adjudicació que recullen aquestes
recomanacions amb la incorporació de productes de producció agrària ecològica i de venda
de proximitat. A més, s’ha previst com a criteri qualitatiu el possible augment dels gramatges
mínims demanats al plec de prescripcions tècniques.
Altrament, a fi d’assolir l’objectiu de reinserció sociolaboral de les persones internes i donar
compliment al dret, reconegut a l’article 25.2 de la Constitució, de les persones condemnades
a penes privatives de llibertat a un treball remunerat i al desenvolupament integral de la
personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social, s’ha incorporat com a criteri de
valoració l’oferta de contractes laborals de treball dins l’estructura empresarial externa de les
empreses licitadores, que proposin un major nombre de dies naturals de contracte de jornada
completa.
Com s'exposa a l'apartat 13, s'estableix com a condició especial d'execució que tots els
vehicles que es proposin per prestar el servei han de disposar del distintiu ambiental de la
DGT, que classifica i gradua el parc de vehicles més eficient en 4 etiquetes, de més a menys
eficient: Zero emissions (color blau), Eco (color verd i blau), C (color verd) i B (color groc).
A continuació es presenta el quadre resum amb els criteris d’adjudicació i la distribució de
punts.
Criteris d’adjudicació de valoració automàtica
1. Oferta econòmica
2. Percentatge de productes principals utilitzats en els primers i
segons plats i postres que es compromet a que siguin producte
de producció agrària ecològica.
3. Percentatge de productes principals utilitzats en els primers i
segons plats i postres que es compromet a que siguin producte
de venda de proximitat.
4. Augment dels gramatges demanats al plec de prescripcions
tècniques
5. Foment de la reinserció laboral. Oferta de contractes laborals
SUMA TOTAL
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat

Punts
45
10

15
15
15
100
12

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
Per a la valoració de l’oferta econòmica, es valoraran les ofertes que els licitadors presentin,
mitjançant el model d’oferta econòmica. L’oferta més baixa, que no s’hagi declarat com
desproporcionada, rebrà la puntuació màxima de 45 punts. La resta d’ofertes rebran una
puntuació inversament proporcional respecte la distància de l’import de cadascuna de les
ofertes de pressupost de licitació, d’acord amb el càlcul següent, tenint en compte que el valor
de ponderació és 1,45:
𝑃𝑣= 1 −

𝐎𝐯 𝐎𝐦
𝐈𝐋

𝒙

𝐕𝐏

𝒙𝑷

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Ov = Oferta a valorar
Om = Oferta més econòmica
IL = Import de licitació
VP = Valor de ponderació

Quant als criteris qualitatius per incorporar productes agroalimentaris per promoure una
alimentació saludable, de qualitat i que afavoreixi l’equilibri territorial (2 i 3), l’augment del
gramatge (4) i el foment de la reinserció laboral mitjançant l’oferta de contracte laborals (5),
es valoren mitjançant fórmules que atorguen una puntuació proporcional segons el
percentatge ofert per les empreses licitadores.

10. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Tal i com preveu l’article 149.2b) de la LCSP, es considera que en tant s’utilitzen una pluralitat
de criteris d’adjudicació, la fórmula per a determinar l’existència de baixes presumptament
anormals ha de tenir en compte tots els criteris d’adjudicació per tal valorar l’oferta en el seu
conjunt.
En aquest sentit, s’incorporen diferents criteris per al cas que es presenti una única oferta o si
bé es presenten dues o més.
Es consideraran com a ofertes presumptament desproporcionades o amb valors anormals
aquelles en què concorrin, a la vegada, les circumstàncies següents:
Si es presenta només un licitador:
- Que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu de licitació sigui superior al 25%.
- Que la suma de la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació que no són oferta
econòmica sigui superior al 60% del màxim total assolible.
Si es presenta més d’un licitador:
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- Que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu de licitació sigui superior en 10 unitats
a la mitjana de baixes de totes les ofertes presentades.
- Que la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació que no són oferta econòmica sigui
superior en 10 unitats a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades.

11. Subrogació
En compliment del que preveu l’article 130.1 de la LCSP, les empreses que resultin
adjudicatàries resten obligades a subrogar el personal assignat a la prestació del servei.
L’adjudicatari està obligat a complir de manera especial la normativa sobre successió
d’empresa regulada a l’Estatut dels Treballadors i subrogació de treballadors prevista al
conveni col·lectiu de treball per al sector de les col·lectivitats de Catalunya (codi de conveni
núm. 79100055012013).
S’incorpora com annex del PCAP la informació sobre les condicions dels contractes dels
treballadors

12. Condicions especials d’execució.
Són de compliment obligat pel contractista i pels subcontractistes ,que en el seu cas participin
en l’execució les condicions especials d’execució següents:
Condició 1. Obligació de complir amb els principis ètics i regles de conducta als quals
els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.1.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals
els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- ,els licitadors, contractistes i
subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
b) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o
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conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
c) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a realitzar.
e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
f)

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

g) No realitzar qualssevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de lliure concurrència i respectar els principis de lliure mercat.
h) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.

obtenir,

i)

En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

j)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

k) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
l)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat

15

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
Condició 2. Obligacions establertes respecte a la comprovació de pagaments a
subcontractistes i subministradors. D’acord amb l’article 217.1 de la LCSP, respecte als
subcontractes i subministraments que, en el seu cas, els contractistes adjudicataris han de
remetre a l’ens públic contractant la relació detallada dels subcontractistes o subministradors
que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles
condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació
directa amb el termini de pagament. Així mateix, han d’aportar el justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament
legalment establerts a l’article 216 de la LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en allò
que li sigui aplicable.
Condició 3. Obligació del contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix
l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202. (Aquesta obligació es qualifica d’essencial als
efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP).
Condició 4. Respecte determinats aspectes de l’execució del servei: D’acord amb el que
preveu l’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials d’execució:


El manteniment dels llocs de treball de persones internes sota la fórmula de taller
productiu amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció establert al punt 4.1.9 del PPT.



L’empresa o entitat adjudicatària ha de garantir la seguretat i la protecció de la salut al
lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.



El subministrament exclusiu del pa i pastes per al servei d’alimentació de les persones
internes del Centre Penitenciari Brians 1 elaborats al taller productiu de fleca que el
CIRE té al mateix Centre Penitenciari.



Tots els vehicles que es proposin per al transport dels àpats han de disposar del
distintiu ambiental de la DGT que classifica i gradua el parc de vehicles més eficient
en 4 etiquetes, de més a menys eficient: Zero emissions (color blau), Eco (color blau i
verd), C (color verd) i B (color groc).



Prohibició expressa durant l’execució del contracte la utilització de productes
classificats com a carcinògens, mutàgens, teratogènics, tòxics per a la reproducció i
explosius. Respecte als productes classificats com a molt tòxics, tòxics, nocius i
inflamables, s’autoritza la seva utilització sempre que s’adoptin les mesures
preventives indicades a la Fitxa de Dades de Seguretat del producte. Com a principi
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general es tindrà en compte que sempre s’hauran d’utilitzar els productes menys
perillosos.
Aquestes condicions especials són de caràcter obligatori als efectes del que s’indica l’apartat
f de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte. Les condicions especials en relació amb l’execució, seran d’obligat
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les
empreses subcontractistes. L’incompliment de qualsevol de les obligacions de les condicions
especials d’execució contingudes en els apartats anteriors, serà causa, segons el seu cas, de
penalització o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.

13. Obligacions contractuals essencials
A més del compliment de les previsions del Plec de prescripcions tècniques, serà causa de
resolució del contracte l’incompliment de les obligacions qualificades d’essencials, a l’empara
de l’establert en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP, que s’enumeren a
continuació:


Adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals i materials suficients: El
contractista haurà d’adscriure a l’execució de la prestació dels mitjans personals i
materials suficients establerts com a mínims obligatoris en el contracte, d’acord amb
la declaració de compromís d’aportació exigida als candidats a la licitació a l’empara
del previst en l’apartat 2 de l’article 76 de la LCSP,i, d’acord amb l’establert a la
Clàusula F.2. del Quadre de característiques del contracte.



L’adjudicatari està obligat a complir de manera especial la normativa sobre successió
d’empresa regulada a l’Estatut dels Treballadors i subrogació de treballadors prevista
als convenis col·lectius del sector.



Criteris d’adjudicació de les ofertes (articles 122.3 de la LCSP).

14. Penalitats
1. Les penalitats a aplicar per l’incompliment de la clàusula ètica (condició 1 de l’annex
6) seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), c), d), e), f), g), h), j) i k) de l’apartat 2.1 s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets.
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat

17

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels
fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de
les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra b) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra i) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
2. Altres penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució: s’aplicaran les
penalitats relacionades a continuació, de forma que l’import individual de cada penalitat i
l’import conjunt del conjunt de penalitats no podran superar, respectivament, el 10% i el 50%
del preu del contracte, com es descriu al quadre que segueix:
Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals:
a. Incompliments molt greus
Es qualifiquen com a molt greus els incompliments de les
prestacions establertes en el plec de clàusules administratives
particulars, de prescripcions tècniques o en la oferta presentada
per l’empresa adjudicatària que posi en perill tant la prestació
del servei generant una lesió dels interessos del Departament
de Justícia com la seguretat alimentària dels destinataris del
servei.
En tot cas tenen la consideració d’incompliment molt greu:
•
Incompliment de la normativa o manca de mesures
sanitàries que derivi en toxiinfecció alimentària.
•
Manca de neteja i/o conservació de les dependències on
el personal treballa, que posi en perill la prestació del servei i la
seguretat alimentària dels destinataris del servei.
•
Incompliment de les prescripcions sobre senyalització i
seguretat de tercers que posi en perill la prestació del servei i la
seguretat alimentària dels destinataris del servei.
•
Incompliment relatiu a la justificació documental de
l’explotació de la prestació del servei per part de l’adjudicatari.
•
L’acumulació de dos incompliments greus durant
l’execució del contracte.

Penalitats

Per incompliments en el
Pla de manteniment: 2%
de la facturació mensual
del contracte.
Per
la
resta
d’incompliments: 5% de la
facturació mensual del
contracte.

En referència al Pla de Manteniment es considera incompliment
molt greu:
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
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•
Incompliment en l’execució del Pla de Manteniment que
posi en perill tant la prestació del servei, generant una lesió dels
interessos del Departament de Justícia, com la seguretat
alimentària dels destinataris del servei.
•
No complir la normativa vigent si entra en risc la
seguretat alimentària (seguretat per a la salut de les persones).
•
No complir amb el temps de resolució d’una avaria
d’instal·lacions assignades a punts crítics o requisits operatius
de l’APPCC, com ara temperatures de conservació en fred,
preparacions, descongelació, tractament tèrmic, abatiment,
regeneració, manteniment final en fred o calent, així com els
sistemes relacionats amb la desinfecció d’aliments i els
sistemes mecànics de rentat, que puguin comportar un risc
sanitari per a les persones, una deficiència o aturada del servei,
així com alterar l’horari regimental dels centres.
•
No complir amb el temps d’intervenció d’una urgència
d’instal·lacions assignades a punts crítics o requisits operatius
de l’APPCC, com ara temperatures de conservació en fred,
preparacions, descongelació, tractament tèrmic, abatiment,
regeneració, manteniment final en fred o calent, així com els
sistemes relacionats amb la desinfecció d’aliments i els
sistemes mecànics de rentat, que puguin comportar un risc
sanitari per a les persones, una deficiència o aturada del servei,
així com alterar l’horari regimental dels centres.
b. Incompliments Greus
Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments
defectuosos o demores en l’execució de les prestacions objecte
del contracte que comportin una infracció de les condicions
contractuals generant un perjudici tant als interessos del
Departament de Justícia com als destinataris del servei, sense
que es posi en perill la prestació del servei o la seguretat
alimentària dels seus destinataris.
En tot cas tenen la consideració d’incompliment greu:
•
Incompliment de les condició especial d’execució
número 2 de l’annex 6 relatiu a l’incompliment de les condicions
de la subcontractació.
•
Incompliment de les condició especial d’execució
número 3 de l’annex 6 relatiu a la protecció de dades.
•
Incompliment de la condició especial d’execució número
4 de l’annex 6 relatiu a determinats aspectes de l’execució del
servei.
•
Incompliment de la normativa o manca de mesures
sanitàries que pugui afectar directament a la innocuïtat dels
aliments i per tant a la seguretat alimentària.
•
No retirar el personal després d’ésser exigida la retirada
pel Departament de Justícia.
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat

Penalitats

Per incompliments en
l’àmbit
de
les
infraestructures i el Pla de
manteniment: 1% de la
facturació mensual del
contracte.
Per
la
resta
d’incompliments en el
servei: 3% de la facturació
mensual del contracte.

19

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
•
Reincorporar al personal que hagués estat retirat del
servei a petició pel Departament de Justícia.
•
L’ampliació o modificació de les instal·lacions, per part
de l’adjudicatari, sense el consentiment del Departament de
Justícia.
•
Demora de més de 30 minuts en l’horari de servir els
àpats
•
Insuficiència en el nombre de menús servits segons el
contracte
•
Incompliment de l’obligació d’informació sobre les
condicions de subrogació en contractes de treball, dins dels
límits establerts en l’article 192 de la LCSP.
•
L’acumulació de tres incompliments lleus durant
l’execució del contracte.
•
L’incompliment de presentar setmanalment al
responsable de la cuina dels diferents centres i per avançat
l’Informe on constin els percentatges que confirmin els criteris
als que es va comprometre l’empresa adjudicatària en els
criteris d’adjudicació (producte ecològic, de proximitat i
gramatge), recollit al punt 4.1.6 del PPT.
En referència a les infraestructures i al Pla de Manteniment es
considera incompliment greu:
•
Incompliment en l’execució del Pla de Manteniment que
generi un perjudici per al Departament de Justícia i/o els
destinataris del servei, i que no constitueixi un incompliment
molt greu.
•
No complir amb els temps d’intervenció d’una avaria i
que afecti a la qualitat del servei o a l’organització interna del
centre. A tall d’exemple:
o
aquelles que tot i no comportar un risc sanitari,
poden comportar una deficiència del confort del servei;
no garantir una temperatura mínima a l’hora de lliurar el
menjar.
o
aquelles que requereixen que regimentalment
l’administració hagi de destinar més recursos mentre no
es repara (dotació de personal de vigilància si no s’ha
reparat un element estàtic amb risc per la seguretat, com
una porta, etc..).
•
No complir amb els temps de resolució d’una urgència.
•
No mantenir les garanties d’instal·lació.
•
No resoldre les deficiències detectades en inspeccions
oficials externes o internes (Instal·lacions, Salut, Riscos
Laborals,...).
•
No complir la normativa vigent.
•
Retirar personal de manteniment de l’adjudicatari sense
coneixement i acceptació prèvia per part de la l’Administració.
•
Justificació incorrecta del cost de materials i/o
pressupostos passats a la l’Administració.
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat
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•
L’acumulació de tres incompliments lleus durant
l’execució del contracte
c. Incompliments Lleus
Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments
defectuosos o demores en l’execució de les prestacions objecte
del contracte no tipificats com a greus o molt greus, que
comportin un incompliment de les condicions contractual i com
a conseqüència una deficient execució de les prestacions
contractuals.

Penalitats

En tot cas tenen consideració d’incompliment lleu:
•
Els canvis en els menús sense avís previ
•
La falta d’estocs d’estris i parament de cuina i de taula
•
La negligència en les funcions: neteja deficient de forma
reiterada, manca de cura en la realització del servei, manca de
reposició dels productes consumibles, i en general, qualsevol
incorrecció lleu en tots els aspectes estipulats en el contracte.
•
La utilització de productes de neteja diferents dels
especificats en les fitxes aportades

Per incompliments en el
servei d’alimentació: 1%
de la facturació mensual
del contracte.

Per incompliments en
l’àmbit
de
les
infraestructures i el Pla de
En referència a les infraestructures i al Pla de Manteniment es manteniment:
Per
un
considera incompliment lleu:
primer incompliment una
amonestació per escrit; a
•
Incompliment en l’execució del Pla de Manteniment que partir del segon, una
no generi perjudici pels interessos del Departament de Justícia penalitat del 0,5% de la
i/o els destinataris del servei que no sigui molt greu o greu.
facturació mensual del
•
No complir amb el programa del pla de manteniment.
contracte.
•
No mantenir les garanties sobre els materials.
•
No complir les normes de l’edifici.
•
No complir amb els terminis marcats per al lliurament
periòdic de documentació, certificats i informes als
responsables de la l’Administració.
•
No tenir el llibre de manteniment convenientment
actualitzat.
•
El manteniment deficient de la maquinària que impedeixi
el normal desenvolupament de les tasques.
•
La no substitució de la maquinària anterior que presenti
deficiències de funcionament.
•
No complir amb els temps d’intervenció d’un
desperfecte.
La imposició de penalitats requerirà sempre de l’audiència prèvia al contractista per un termini
no inferior a 10 dies.
Pel que fa al procediment a seguir per a l’aplicació de penalitats, serà el previst a la clàusula
26 d’aquest plec.
L’aplicació de les penalitats per part de l’administració es podrà concretar amb deduccions de
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 40
justicia.gencat.cat
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les quantitats que hagi d’abonar-se al contractista en concepte de pagament total o parcial o
deduccions sobre la garantia constituïda, sens perjudici de l’exigència al contractista
d’indemnització per danys i perjudicis causats a l’administració quan l’aplicació de la penalitat
no fos suficient per donar cobertura als danys causats.
Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del
pressupost del contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix amb
confiscació de la garantia o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves
penalitats.

15. Subcontractació
Es preveu la possibilitat que es pugui concertar amb tercers la realització parcial de la
prestació del servei, sempre i quan es compleixin els requisits previstos a l’article 215 de la
LCSP, per tal de poder donar cobertura a una eventual necessitat de l’adjudicatari de realitzar
la prestació del servei mitjançant tercers.
D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren
d'especial rellevància o característiques critiques:
-

Les tasques de direcció i coordinació del servei, així com les d’enllaç i seguiment amb
l’administració. Es considera necessari reservar aquestes tasques a l’adjudicatari, per tal
de garantir el correcte compliment de les obligacions contractuals, especialment respecte
els requisits tècnics de prestació i condicions del servei, complint en tot cas la normativa
higiènica i sanitària i de seguretat alimentària.

16. Protecció de dades i deure de confidencialitat
Tot i que el present contracte no implica necessàriament un Encàrrec del Tractament de dades
personals, s’incorpora un annex de protecció de dades i deure de confidencialitat i s’obliga al
compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals que resulta d’aplicació a aquest contracte.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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