Expedient: 2020/1171
Assumpte: Contracte de serveis de cuina in situa a la llar d'infants Hort de Pau, càtering llar infants Francesc Blanch
i càtering gent gran

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció.
A l’actualitat, el contracte del servei de càtering de les llar d’infants municipals com el servei
de menús a domicili per a la gent gran de l’Ajuntament d’Altafulla està a punt de finalitzar. Per
tant, és procedent l’adjudicació d’un nou contracte mitjançant el corresponent procediment de
licitació, que encabeixi els tres serveis esmentats tenint en compte que la Corporació municipal
no té la voluntat de municipalitzar aquest serveis ni disposa de personal suficient per realitzarlo amb mitjans propis.
Aquesta memòria justificativa és el document que en el seu anàlisi i desenvolupament
justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les seves característiques,
requeriments i matisacions.
2. Descripció de la situació actual.
a. Situació en la Institució.
El contracte pretén garantir la continuïtat en la prestació d’un servei que cobreix les
necessitats de menjador de les llars d’infants municipals i el servei de càtering per a la
gent gran.
L’Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball personal
necessari i suficient per les tasques pròpies d’aquest servei.
El plec de prescripcions tècniques elaborat per a la contractació definirà amb precisió les
diverses prestacions que es consideren idònies per aconseguir un servei de qualitat.
b. Marc normatiu.
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Amb independència i complementàriament a la normativa especificada en el Plec de
clàusules administratives, tots els treballs d’elaboració, manipulació i transport dels
aliments estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents.
Seran d’aplicació les següents normatives:
Normativa higiènica sanitària en tota la cadena alimentària


Codi alimentari espanyol.



Llei de Catalunya 1511983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.



Ordre de 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació i la
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d altres aliments amb
ovoproductes.



Reial Decret 2207/95, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
d'higiene relatives als productes alimentaris.



Directiva europea 852/2004 relativa a la higiene els productes alimentaris. DOCE
25/6/2004, L226/3 a U21.



Reial Decret 202/2000 de r 11 de febrer pel qual s'estableixen les normes
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relatives als manipuladors d’aliments.


Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
d'higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.



Qualsevol altra normativa que en un futur reguli aquesta matèria.

Normativa higiènica-sanitària quant a l'elaboració, la manipulació i el trasllat
dels aliments


Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre, que estableix les normes d'higiene
per a l'elaboració, distribució i comerç dels aliments i menjars preparats.



Ordre 21/2/77 sobre normes higiènico-sanitaries, per a la instal·lació i el
funcionament d'indústries dedicades a la preparació i distribució de menjars per
al seu consum en col·lectivitats i mitjans de transport.

L'empresa adjudicatària assumirà tota la responsabilitat civil o d'altra naturalesa
derivada del servei de menjador, en totes i cadascuna de les fases de la prestació del
servei compreses en el present plec.
3. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la contractació del SERVEI DE CUINA IN SITU A LA LLAR
D’INFANTS HORT DE PAU, SERVEI DE CÀTERING A LA LLAR D’INFANTS FRANCESC BLANCH I
SERVEI DE CÀTERING PER LA GENT GRAN.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) són:


55524000-9 – Serveis de subministrament de menjars per escoles.



55521000-8 - Serveis de subministrament de menjars per a particulars.

4. Anàlisi tècnica.
a. Consideracions tècniques i requeriments
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Les característiques en la prestació del servei es detallaran en el plec de prescripcions
tècniques, en qual quedarà perfectament definida tota la informació necessària per a la
correcta execució del contracte:



Objecte del contracte.



Durada del contracte.



Característiques del servei



Direcció i inspecció del servei.



Requeriments legals.



Causa de resolució del contracte.



Normativa sectorial aplicable.

b. Solvència dels licitadors.
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Els requisits mínims de solvència proposats estan vinculats a l’objecte del contracte i,
en tot cas, es consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa i a la
especialització dels treballs a desenvolupar.
Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d’execució requerits són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els
recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació del servei
de cuina in situ a la llar d’infants Hort de pau, servei de càtering a la llar d’infants
Francesc Blanch i servei de càtering per la gent gran.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant la classificació
com a contractista de serveis en el grup o subgrup de classificació i categoria que
s’indiquen en aquesta clàusula o bé acreditant el compliment dels següents requisits
específics de solvència econòmica i financera i tècnica i professional:
b.1. Solvència econòmica i financera.


Volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior a 116.074,38 €.
Mitjà d'acreditació: Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel
Registre Mercantil o oficial que correspongui i que contingui els comptes
anuals del millor exercici, sempre que estigui vençut el termini de
presentació i es trobin dipositades; si es tractés de l’últim exercici i es trobés
pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de
la seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el
Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent
fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes.
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Mitjà d'acreditació: Presentació resguard de pagament de l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals per un import superior a
300.000,00 €.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de
presentar la documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan
de contractació consideri apropiat.
b.2. Solvència tècnica o professional.
Tal i com s’especifica a l’article 90 de la LCSP, en els contractes de serveis, per
tal d’acreditar la solvència de les empreses licitadores es tindran en compte els
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que en aquest cas s’haurà
d’acreditar mitjançant una relació dels principals serveis d’ igual o similar
naturalesa realitzats com a màxim en els últims tres anys. Segons l’enunciat a
l’article 90.2 de la LCSP l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució
haurà de ser igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.
S’entén aquest mitjà d’acreditació com suficient per a justificar la capacitat
tècnica i professional de les empreses licitadores ja que es considera els llindars
establerts son proporcionals i suficients per acreditar la solvència tècnica dels
licitadors en l’àmbit dels serveis objecte del present contracte:
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Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’ igual o similar naturalesa
que els que constitueix l'objecte en el curs dels tres últims anys, indicant el
seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Requisits mínims: Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del
període citat treballs de similar naturalesa per un import anual acumulat
igual o superior a 54.168,04 €.
Mitjà d'acreditació: Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat:
-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic,
cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
signada pel representant legal de l’empresa licitadora.

En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el licitador
sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a 5
anys, la solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans.
b.3 Classificació del contractista.
Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional mitjançant la classificació, s'haurà d'acreditar el fet d’estar
en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen
a continuació:
Grup M Serveis especialitzats
Subgrup . 6 Hosteleria i serveis de menjar
Categoria: A* (1)
*Atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d’equivalència
establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d’agost.

5. Anàlisi Econòmica.

S’ha fet una anàlisi del mercat per trobar diferents referències de preu, i en base a
aquesta anàlisi i tenint en compte el pressupost de la darrera adjudicació del mateix
servei s’ha realitzat la valoració econòmica del contracte.
b. Valor estimat.
El valor estimat del contracte és adequat als preus del mercat i s’estima en 154.765,84
€, sense IVA, calcula segons el mètode següent:
-

Import contracte inicial (1 any):

77.382,92 €

-

Import de les pròrrogues (1 any):

77.382,92 €
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a. Estudi de mercat.
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c. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació de la contractació és de 85.121,21 € IVA inclòs, amb el
desglossament unitari següent:
Estimació

Preu unitari

Preu total

10 % IVA

Preu total

(sense IVA)

(sense IVA)

aplicable

(IVA inclòs)

4,91 €

47.725,20 €

4.772,52 €

52.497,72 €

6.912

0,81 €

5.598,72 €

559,87 €

6.158,59 €

4.900

4,91 €

24.059,00 €

2.405,90 €

26.464,90 €

77.382,92 €

7.738,29 €

85.121,21 €

Concepte

Estimació
de dies/any

unitats/dia

Total
unitats

Menú
Dinar
Llars
d’infants

216

45

9.720

Berenars
Llars
d’infants

216

32

Menú
Gent Gran

350

14

Pressupost base licitació

Per tal de donar compliment als articles 100.2 i 100.3 de la LCSP pel que fa al
desglossament de les despeses directes i indirectes, es pot considerar la següent
aproximació i no es pot donar un valor exacte, a causa de la dificultat per realitzar el
desglossament en aquest contracte de serveis, ja que hi ha moltes variables a tenir en
compte, per exemple, els usuaris de les llars d’infants poden variar cada mes, ja que
cada mes poden haver altes i baixes d’alumnes de les llars d’infants (sempre i quan hi
hagi vacants).
Els següents càlculs són a efectes d´establir el pressupost del contracte, i sense que les
empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En
tot cas, l´oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels
treballadors, de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
Concepte

Import

1.Despeses directes
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Costos salarials anuals aproximats: Retribució treballadors segons conveni d’aplicació:


Cuiner/a (Conveni col·lectiu de treball per al sector de les col·lectivitats de
Catalunya).



Personal de neteja (Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i
locals de Catalunya)



Nutricionista (Convenio
naturòpates)



Personal de distribució dels menús (Conveni col·lectiu de treball del sector del
transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona)

colectivo

estatal

de

naturopatía

y

profesionales

71.347,05 €

Cost estimat matèria primera

2. Despeses indirectes


Estructura



Despeses generals/financeres



Benefici comercial

TOTAL

6.035,87 €

77.382,92 €

IVA (10 %)

7.738,29 €
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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85.121,21 €

Per estimar el valor del contracte s’ha agafat com a referència les dades de referència de les
empreses del sector amb l’assignació dels següents percentatges de despesa:
CÀLCUL COSTOS DIRECTES:


Cost salarial aproximat: En funció de la dedicació (que podrà variar en funció de la
organització) i els convenis aplicables als diferents treballadors. S’estima en 41,7 %
sobre el total.



Cost de la matèria prima: El nombre d’àpats estimats és el següent:
Estimació de Estimació
dies/any
unitats/dia

Àpats

Total
unitats

Menú Dinar Llars d’infants

216

45

9.720

Berenars Llars d’infants

216

32

6.912

Menú Gent Gran

350

14

4.900

Amb caràcter general, el cost de la matèria primera oscil.la, depenent de la
tipologia de menús, els preus de mercat i les necessitats específiques que tinguin
pel què fa a alimentació, etc. Estimem que el cost de la matèria prima és el
següent:

Àpats

Estimació de dies/any

unitats/dia

Preu estimat
matèria prima
àpat

Estimació

Total

Menú Dinar Llars d’infants

216

45

2,4

23.328,00 €

Berenars Llars d’infants

216

32

0,58

4.008,96 €

Menú Gent Gran

350

14

2,4

11.760,00 €

Total matèria prima (Sense IVA)

39.096,96 €

Així doncs s’estima el cost de la matèria prima en un 50,5 % del total.
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CÀLCUL COSTOS INDIRECTES


Estructura: Inclou despeses indirectes relacionades amb el correcte manteniment de
la cuina com a espai de treball i elaboració d’aliments. Malgrat que els edificis són
propietat de l’Ajuntament d’Altafulla, aquest concepte en aquest cas es determina,
fonamentalment, pel manteniment de l’espai ocupat amb la finalitat que en el
moment que hagi de finalitzar el contracte revesteix a l’Administració en les
mateixes condicions materials que en el moment inicial de prestar els serveis.
S’inclou també la despesa d’estris de cuina adients, cost indirecte dels diferents
departaments de l’empresa per realitzar les compres, la tasca del nutricionista, etc.
S’ha fet una estimació sobre un 2,3% de despeses d’estructura.



Despeses financeres: L’estimació es pot fer a partir dels costos històrics així com de
la informació facilitada per les diferents empreses del sector del servei. S’ha fet una
estimació d’un 1% de despeses financeres.
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Benefici comercial: S’ha fet una estimació d’un 4,5% de benefici comercial.

Donada la naturalesa del servei, aquests percentatges s’informen amb un caràcter
estimatiu i genèric, podent variar en funció de la gestió empresarial que l’empresa
adjudicatària determini.
Pel que fa a la desagregació per categoria i gènere es fa complicat per aquest
Ajuntament, degut en part a que la gestió actual del contracte de cuina i transport
difereix en l’exigit a la presenta licitació, establir els imports salarials concrets i la seva
disgregació per categoria i gènere i es per això que s’ha fet una estimació dels mateixos
en base a les dades de referència del sector amb la facilitat d’oferir la major informació
possible per a les empreses licitadores.
d. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Existeix consignació pressupostària en l’aplicació 6-323-22710 i 5-231-22712 del vigent
Pressupost Municipal, i es preveurà una consignació suficient per a la resta d’anualitats
objecte del contracte.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment.
Ateses les característiques del contracte de serveis el procediment més adequat per a la
seva contractació és el procediment obert, ja que el seu valor estimat és superior a
15.000 euros i inferior a 209.000 euros. En el procediment obert tot empresari
interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
b. Qualificació del contracte.
La qualificació del present contracte correspon a un contracte de serveis. En virtut de
l’article 17 de la LCSP/2017, son contractes de serveis aquells l’objecte dels quals son
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què
l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari.
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c. Anàlisi d’execució per lots.
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents
raons d’oportunitat:


Optimització i eficiència del servei.
Tractar d’aconseguir l’estalvi en la gestió del contracte i de l’eficiència en la
prestació dels serveis. La integració de totes les prestacions en un únic contracte
sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada
recurs necessari per a la prestació del servei (càrregues de treball, gestió de baixes i
vacances, formació, gestió de materials, etc.). És tracta de treballs amb una funció i
finalitat similars.



Una única organització.
És convenient que tots els serveis de càtering i transport dels menús tinguin una
planificació coherent i una coordinació en quant als recursos humans i materials.
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Aquesta coordinació en l'execució de les prestacions es garanteix millor en un únic
contracte.


Interlocució unificada.
L'opció més interessant per al seguiment estret del servei per part del responsable
municipal del contracte és mitjançant una única interlocució del compliment de totes
les prestacions del servei i del control de la seva qualitat.



No minva de la participació de petites empreses.
S'estima que la mesura no genera una restricció de la competència, doncs si bé una
divisió en múltiples lots pot generar l'entrada com a adjudicatàries de lots, i sense
perjudici de totes les inconveniències que això generaria en aquest contracte, les
empreses interessades en la licitació per estar capacitades donada la seva activitat
per realitzar alguna o algunes de les prestacions objecte de contractació sempre
podran concórrer en unió temporal d'empreses.

d. Durada del contracte i possibles pròrrogues.
Tenint en compta la naturalesa de les prestacions que son objecte del contracte i les
altres circumstancies previstes per l’article 29 de la LCSP/2017, s’ha previst una durada
d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un (1) any més, sempre que les
seves característiques continuïn inalterables durant el període de durada de la pròrroga.
e. Criteris d’adjudicació del contracte i justificació.
A l’utilitzar-se el procediment ordinari obert per a l’adjudicació del contracte i en
aplicació del previst en l’article 145.3 de la LCSP/2017, s’aplicarà més d’un criteri.
Tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte i s’han formulat de manera
objectiva, precisant-se la seva respectiva ponderació.
La selecció de l’oferta és avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.g) amb
l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un servei i
s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran
qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de l’Ajuntament. Els
criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits assenyalats a
l’article 145.5 de la LCSP i pretenen valorar el disseny dels menús, la varietat de l’oferta
gastronòmica, la qualitat dels aliments utilitzats, l’organització del servei i les millores
proposades amb la intenció d’aconseguir la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació.
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Així doncs, els criteris d’adjudicació establerts compleixen amb el disposat a la LCSP:
a) Estan vinculats a l’objecte del contracte.
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es
tindrà en compte una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, amb
la ponderació relativa atribuïda a cadascun. El mètode per determinar la millor oferta
serà la suma dels diferents punts assignats en cadascun dels criteris de valoració que a
continuació s’indiquen:
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a) Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor (15 punts):
En ordre decreixent:
a.1) Disseny de menús
(fins a 5 punts)
Caldrà presentar una proposta de dinars per edats (menús tipus), atent criteris
nutricionals especials, al·lèrgics i intolerants.
És valorarà l’adequació del menú als grups d’edat (sencer, semi i triturat), la variació de
la proposta en funció de les diferents al·lèrgies o intoleràncies, el grau d’adaptació dels
plats i de les formes de cocció i consum posterior (tant pel que fa a criteris de sabor
com nutricionals, i de compliment de la normativa de presa de temperatures).
La proposta ha de contenir informació detallada de gramatge, productes, periodicitat i
variació estacional.
a.2) Organització i gestió del servei

(fins a 5 punts)



El licitador haurà de descriure el tipus d’organització del servei pel què fa a
contacte amb els proveïdors, les compres i l’emmagatzematge dels productes.



Es valorarà que l’empresa licitadora tingui una mínima estructura organitzativa
per fer-se càrrec de l’organització dels menús, l’atenció de proveïdors, la
facturació del servei i la resolució d’incidències.

a.3) Millores en el servei
(fins a 5 punts)
Es valorarà els serveis complementaris que l’empresa posi en disposició del servei,
relacionats amb l’objecte del contracte.
b) Criteris la ponderació dels quals és automàtica

(total = 85 punts):

En ordre decreixent:
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b.1) Productes ecològics i frescos
(fins a 60 punts)
Atès que es busca un tipus de cuina més saludable i de proximitat es puntuarà la
procedència dels productes utilitzats (cal aportar certificats de producció ecològica de
tots els aliments utilitzats en l’elaboració dels menús i, en especial, dels productes
làctics, els ous, la verdura, la fruita, els cereals i els llegums)


Carn vermella i carn blanca fresca i de producció ecològica: 20 punts



Fruita de producció ecològica: 10 punts



Verdures i hortalisses fresques i de producció ecològica: 10 punts



Cereals i farines de producció ecològica: 5 punts



Peix fresc: 15 punts

b.2) Oferta econòmica
(fins
a
15
punts)
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes rebran una
puntuació proporcional a la més econòmica segons la següent formula:
Puntuació = 15 x (Oferta més baixa / Oferta a valorar)
Amb l’objectiu de no minvar la qualitat dels productes i serveis oferts, la baixa màxima
permesa serà del 5 %. Totes les baixes superiors al 10 % rebran una puntuació de 15
punts i es considerarà el 5 % per a la “oferta més baixa” en l’aplicació de la formula.
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b.3) Subministrament sense cost addicional d’aigua embotellada (fins a 5
punts)
Es valorarà el subministrament d’ampolles d’aigua, dins del preu del contracte, en
envàs de 1,5 l.
b.4) Subministrament sense cost addicional de berenars oberts a les famílies
(fins a 5 punts)
Es valorarà la inclusió de berenars especials amb motiu de celebracions obertes de les
llars d’infants (festa de Nadal i Carnaval), amb un mínim de sucs de fruita, aigua,
xocolatada, galetes i/o magdalenes, per un mínim de 100 persones.


Berenar obert a les famílies a les dues llar d’infants per Carnaval: 2,5 punts



Berenar obert a les famílies a les dues llar d’infants per la festa de Nadal: 2,5
punts

f. Condicions especials d’execució del contracte.
Atenent al disposat a l’article 202 de la LCSP/2017, és obligatori establir en el plec de
clàusules administratives particulars almenys una condició especial d’execució de
caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre. Per al present contracte s’han
previst les següents condicions d’especial execució, que en qualsevol cas no son
directament o indirectament discriminatòries, i son compatibles amb el dret comunitari:


Criteris socials

-

Clàusula ètica en la contractació : D'acord amb el que estableixen els articles 3.5 i
55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, els licitadors i els
contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupte i
posar en coneixement dels òrgan competents qualsevol manifestació d'aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la
relació contractual. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
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Amb caràcter general, els licitadores i els contractistes, en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:


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.



No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.



Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l'execució del contracte.

En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:


Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d'interessos. Constitueix en tot cas situacions de conflicte d'interessos
les contingudes a l'article 24 de la directiva 2014/24/UE



No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte



No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos
o per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment
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contractual


Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple, els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes etc)



No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant
la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici



Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats



Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l'Administració de referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal



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

-

Estabilitat laboral en els contractes: Mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l'execució del contracte sense que procedeixi suspensió o
extinció dels contractes de treball excepte les suspensions o extincions
conseqüència de la voluntat de la persona treballadora, d'acomiadaments
disciplinaris, disconformitat de l'Administració o modificació del contracte per raons
d'estabilitat pressupostària i tret que per circumstàncies sobrevingudes l'empresa es
trobi en alguns dels supòsits previstos en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors.

-

Igualtat de salaris: L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les
persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en
aquelles categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.

-

Clàusula social d'igualtat de gènere: Durant l'execució del contracte el contractista
establirà mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida
familiar de les persones que intervenen en l'execució del contracte, que poden ser:
adequació d'horaris de treball als horaris escolars, teletreball, suport econòmic per a
sufragar despeses d'escoles infantils o centres d'atenció a persones dependents o
altres mesures similars.



Criteris ambientals

-

Clàusula de protecció ambiental: El contractista haurà d'adoptar les practiques de
treball que prioritzin procediments segurs, respectuosos o menys perjudicials per a
la salut de les persones i el medi ambient.
El contractista vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de
recursos (aigua, electricitat, matèries primeres, etc), adaptant el seu sistema de
treball per a millorar la seva eficiència i respectar el compliment de la legislació
mediambiental, principalment en matèria de residus, emissions i abocaments,
preveient qualsevol tipus de molèstia a l'entorn.
Garantir que en el cas en algun servei s'emprin plats, gots o coberts d'un sol ús,
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aquests han de ser 100 % reciclables.

Totes les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del
contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de
penalitats de conformitat que seran especificades en el plec de clàusules
administratives.
Les condicions exigides és consideren adequades a la naturalesa de les prestacions del
contracte.
g. Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia serà de tres (3) mesos, a comptar de la data de conformitat de la
realització del servei.
h. Subcontractació.
Per aquest contracte de serveis, es preveurà que les següents tasques crítiques no
podran ser objecte de subcontractació: treballs de cuina in situ. Aquestes tasques
hauran de ser executades directament pel contractista principal, podent això si,
subcontractar la resta de tasques específiques de transport per a fer arribar els menús
a la llar d’infants Francesc Blanch, de transport dels menús del menjar a domicili per a
la gent gran i les tasques de disseny i supervisió dels menús per part d’un/a
nutricionista.
La motivació d’aquesta limitació ve donada per la conveniència que els treballs crítics
com son els de compra, elaboració i preparació dels menjars a la cuina de la llar
d’infants i una coordinació adient en quant als recursos humans i materials de l’empresa
adjudicatària. Aquesta coordinació en l'execució de les prestacions es garanteix millor
amb un únic contractista. A més a més, una interlocució única permetrà fer un
seguiment de les prestacions i la qualitat del servei més acurat per part del responsable
municipal del contracte.
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Es preveurà que les tasques més específiques descrites anteriorment si que puguin ser
objecte de subcontractació, no alterant en cap cas la restricció efectiva de la
competència.
7. Conclusions.
Per concloure, és necessari obrir aquest procediment obert per a la prestació del servei de
cuina in situ a la llar d’infants Hort de pau, servei de càtering a la llar d’infants Francesc Blanch
i servei de càtering per la gent gran, per tal de dur-se de forma correcta i segura l’alimentació
dels alumnes de les llars d’infants i gent gran que així ho requereixi.
Els trets essencials que regiran la licitació son els següents:


L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació
és farà mitjançant procediment obert.



La qualificació dels aspirants es farà en base a més d’un criteri, amb la finalitat
d’assolir la millor qualitat-preu.
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El contracte no es divideix en lots, pels motius que s'exposen en el redactat.



El termini de durada del contracte és d’un (1) any, prorrogable en un (1) any.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
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L’ Enginyer Municipal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

fac6375eb20c4e9f9a8b553a040439d7001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

