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DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte del contracte
El contracte tindrà com a objecte la concessió del servei educatiu de menjador dels centres CEIP
Josep Veciana i Escola Bressol La Mar Blava. Aquest servei és presta en virtut d’encomana de
gestió del Consell Comarcal del Tarragonès, ens competent, d’acord amb el Conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Tarragonès relatiu a la delegació de competències
quan a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador pel que fa als
centres d’educació infantil i primària, i en el qual la contraprestació a favor d'aquell consisteix, o
bé únicament en el dret a explotar unes determinades instal·lacions d’acord amb el PPT,
acompanyat de percebre una tarifa, en els termes que assenyala la clàusula 29 d’aquest plec.
S’estableixen com a condicions especials d’execució:
El compliment de les dotacions de personal per atendre els alumnes durant el servei de
menjador es portarà a terme directament per l’Ajuntament de Perafort i per tant no està inclòs en
el preu de licitació però si que s’integra dins el preu de les tarifes a cobrar als usuaris.
El compliment de l’obligació d’incloure un producte ecològic mensual que suposi l’ingredient
principal del primer plat, del segon plat o de les postres d’acord amb el que figura en la clàusula
1.3.4 del PPT.
L’adjudicatari haurà d’ingressar a l’Ajuntament mensualment o trimestralment la diferència
entre el preu del menú (esporàdics i fixos) i el preu del menú adjudicat. La baixa econòmica que
proposi el licitador no s’aplicarà sobre la part de la tarifa que correspon a monitoratge.
D'acord amb l'article 285 de la LCSP es preveu la realització de cadascuna de les seves parts en
un sol lot per tal d’assegurar l’eficàcia de la prestació ja que un dels dos centres no és pot
constituïr una unitat funcional susceptible de realització independent.
El CPV que correspon és 55523100-3.
El CPA2008 que correspon és el 56.29.20.
Clàusula 2. Naturalesa jurídica del contracte
El contracte que regula el present plec té caràcter administratiu d'acord amb el que assenyala
l'article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). El contracte definit té la
qualificació de contracte de concessió de serveis, tal i com estableix l’article 15 de la LCSP.
Clàusula 3. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el
PPT.
Clàusula 4. Règim jurídic
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
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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 públiques 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).
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.
Serà d'aplicació supletòria la regulació establerta a la LCSP respecte al contracte de concessió
d'obres, sempre que resulti compatible amb la naturalesa del present contracte, conforme a
l'article 297 de la LCSP.
Les parts queden sotmeses expressament al que estableix el present plec i els seus annexos, el
plec de prescripcions tècniques particulars i l'estudi de viabilitat .
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, del plec, dels documents
annexes que formen part del mateix, o de les instruccions o normes de tota índole promulgades
per l’Ajuntament que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà a
l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.
Clàusula 5. Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de tramitació
El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert d'acord amb els articles 156 a 158 de la
LCSP i pel sistema de tramitació ordinari que preveu l’article 116 de la LCSP.
El concessionari percebrà una previsió anual d’ingressos de:

1

PREVISIÓ VOLUM ANUAL DE NEGOCI (S/IVA)
166.000 € (ANYS COMPLETS)

Juntament amb aquests ingressos, el concessionari haurà de preveure i assumir les
despeses pròpies del funcionament dels equipaments i les inversions d’acord amb la seva
oferta.
En aquest import no s’inclou la part de les tarifes corresponent a monitoratge. La previsió es
fa pel promig d’usuaris del curs anterior que figura en l’Annex 3.
Clàusula 6. Pressupost base licitació

El preu màxim de licitació pel curs escolar 2018/2019 és:
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a) Per usuaris habituals, de 5,904 €/menú/dia/usuari (preu sense IVA). Pels usuaris habituals
de l’escola bressol aquest import inclou el berenar.
b)

Per usuaris esporàdics, de 6,504 €/menú/dia/usuari (preu sense IVA).

c)

Per usuaris esporàdics, de 1,30€/berenar escola bressol (preu sense IVA

A l’Annex 3 es desglossen les partides que integren aquest preu, així com les previsions de
número d’usuaris promig de cada centre escolar i dies de servei, en el benentès que la seva
finalitat és purament informativa.
Anualitat
2018
2019
2020
2021
2022

Aplicació
pressupostària
326.227
326.227
326.227
326.227
326.227

Pressupost base licitació anual
66.400,00 €
166.000,00€
166.000,00€
166.000,00 €
99.600,00€

*Calculat segons previsions usuaris Annex 3.

La despesa té consideració de plurianual atenent al període del curs escolar.
l’Ajuntament de Perafort assumeix formalment el compromís a consignar en els exercicis
pressupostaris següents els crèdits suficients per fer front a les despeses que origina el present
contracte.
Clàusula 7. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és el següent:
PREVISIÓ VOLUM DE NEGOCI (S/IVA)
inclou els 4 anys
664.000 €
S’ha calculat en la forma que determina l'article 101 de la LCSP 2017, en el qual s'ha pres en
compte l'import net de la xifra de negocis, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, que
segons les estimacions de l'òrgan de contractació, generarà l'empresa concessionària durant
l'execució del contracte com a contraprestació pels serveis objecte del contracte, així com dels
subministraments relacionats amb els serveis. Igualment inclou tant els costos derivats de
l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l'execució material
dels serveis, les despeses generals d'estructura, el benefici industrial i el derivat dels
subministraments necessaris per a la seva execució que en el seu cas es posin a disposició del
contractista per l'òrgan de contractació.
No inclou l’import corresponent a monitoratge.
Clàusula 8. Règim econòmic del contracte
El concessionari prestarà el servei assumint el risc operacional, tal com estableix l’article 285 de
la LCSP. En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei objecte del contracte,
la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i percebre les corresponents tarifes.
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc operacional,
amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter estimatiu.
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El preu del menjador inclou el cost dels aliments, despeses del personal de cuina incloses les
assegurances i càrregues socials, neteja i material corresponent, parament inclosos els costos
de reposició i de servei de taula, manteniment dels estris, equipament i béns mobles de la cuina,
i les despeses de subministraments (llum, aigua, gas, brossa...).
La tarifa del servei serà el que resulti de la proposició de l’adjudicatari, sobre la tarifa usuari/dia
de licitació.
S’estableixen tres modalitats de tarifes que obligatòriament ha d’oferir el licitador:
Tarifa servei de menjador escolar que es fixa en un màxim de 5,64 euros IVA exclòs
(inclòs monitoratge) amb un tipus impositiu del 10% per un import de 0,56 € el que suposa
un total tarifa unitària IVA inclòs de 6,20 euros.
Tarifa servei de menjador escola bressol que es fixa en un màxim de 5,64 euros IVA
exclòs (inclòs monitoratge) amb un tipus impositiu del 10% per un import de 0,56 € el que
suposa un total tarifa unitària màxim IVA inclòs de 6,20 euros.
Tarifa de servei de menjador que es fixa en un màxim de 6,12 euros IVA exclòs
(inclòs monitoratge) amb un tipus impositiu del 10% per un import de 0,68 € el que suposa
un total tarifa unitària màxim IVA inclòs de 6,80 euros.
La tarifa del servei només es podrà revisar quan el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ampliï la dotació econòmica destinada al servei, i d’acord amb els
supòsits establerts en l’article 290 de la LCSP. La tarifa del servei pel que respecta al servei de
menjador de les escoles bressol només es podrà revisar d’acord amb els supòsits de l’article 290
LCSP i d’acord amb el que dicti l’Ajuntament de Perafort.
El concessionari assumeix la gestió del cobrament de la tarifa del servei de menjador mensual i
esporàdic. De les tarifes cobrades haurà de transferir a l’Ajuntament de Perafort l’import
corresponent a monitoratge.
Es farà una liquidació mensual del servei a favor de l’Ajuntament de Perafort.
Clàusula 9. Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials serà de 500€ que haurà d’abonar
el concessionari.
Clàusula 10. Termini de durada del contracte
El termini dels contractes es preveu, inicialment, pel curs escolar 2018/2019 i 2019/2020 i
prorrogable pel curs escolar 2020/2021 i curs escolar 2021/2022. La pròrroga s’acordarà de
forma anual per l’òrgan de contractació en el termini de dos mesos a la finalització del contracte i
serà obligatòria per l’empresari, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts.
No obstant això, a l’acabament del contracte, el contractista resta obligat a continuar prestant el
serveis fins que, realitzada una nova licitació, el nou adjudicatari es faci càrrec de la seva gestió.
La revocació de l’encomana de gestió conferida a l’Ajuntament de Perafort per part del Consell
Comarcal del Tarragonès per part de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis
escolars, causarà automàticament la resolució dels contractes en relació als serveis i cursos
escolars afectats, quedant per tant condicionada la durada i vigència dels contractes.
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La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà dret al contractista
a percebre cap tipus d’indemnització.
Clàusula 11. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació eNOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el. Un cop rebuts el/s correu/s
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la
notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
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/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyw
ord=perafort&idCap=30733559&ambit=&
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.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb
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un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
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 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”.
Clàusula 12. Òrgan de contractació i responsable del contracte
L’òrgan de contractació és l’Alcalde Perafort per delegació del Ple de la Corporació.
L’òrgan de contractació es el Ple de l’Ajuntament de Perafort.
Aquest òrgan té facultat per adjudicar el contracte i, en conseqüència, té les prerrogatives
d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el compliment, modificar-lo per raons d'interès
públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa
aplicable.
Els acords, previ informe jurídic, que referent a això dicti seran immediatament executius, sense
perjudici del dret del contractista a la seva impugnació davant la jurisdicció competent.
Es designa com a responsable del contracte a la Regidora d'Ensenyament de l’Ajuntament de
Perafort, la Sra. Elena Sánchez Yuste.
Clàusula 13. Perfil del contractant
D'acord amb l'article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic
a la informació relativa a l'activitat contractual d'aquesta Entitat Local, es facilita al Perfil de
Contractant de la mateixa tota la informació relativa a la seva activitat contractual, incloent els
anuncis relatius al present contracte i el present plec.
El Perfil inclou tant la informació de tipus general precisa per relacionar-se amb l'òrgan de
contractació de l'entitat local, com a punts de contacte, números de telèfon i de fax, adreça postal
i adreça electrònica, informacions, anuncis i documents generals, les instruccions internes de
contractació i models de documents, així com, la informació particular relativa als contractes que
celebri.
El perfil serà accessible per a tots els interessats des de la següent direcció:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyw
ord=perafort&idCap=30733559&ambit=&
Clàusula 14. Estudi de viabilitat
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L'expedient s'integra per l'estudi de viabilitat, aprovat per l'òrgan de contractació d'aquesta entitat
local que figura com annex 1 a aquest PCAP, que ha estat tramitat i conté la documentació que
s'assenyala en l'article 285 de la LCSP.
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ
Clàusula 15. Aptitud per contractar
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:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP;
- 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;
-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec;
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i a més, quan, per així determinar-ho la
normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa contractista determinats requisits relatius a la
seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder
participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
L’empresa ha d’acreditar anualment estar inscrita al Registre Sanitari d’Indústria i productes
alimentaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
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
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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.
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.
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.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat
“Perfil del licitador”.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
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.
Clàusula 16. Solvència
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen
bé, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o bé
alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala.
Tenint en compte que el contracte es divideix en lots els criteris que es fixen s’aplicaran en
relació a cada un dels lots. En el cas que el licitador es presenti a més d’un lot caldrà que faci el
sumatori de lots.
-

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pel següent mitjà:
Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per un import igual o superior a la mitjà de volum de negoci anual
que cal acreditar que ha de ser de com a mínim del 50% de la xifra de negocis anual
(referida a l’import anualitat més alta).
S’aplica aquest criteri de solvència econòmica per considerar que és el criteri més objectiu en
relació a la tipologia contractual present en aquest plec, que pren el seu sentit en funció de la
prestació unitària de serveis de menjador en còmput anual.
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La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà amb els principals serveis o treballs efectuats
de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs
de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu
que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. Per determinar que un treball o
servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, el plec
de clàusules administratives particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les
Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la Classificació
nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència
efectiva per a l’adjudicació del contracte. El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria
d’un mínim de tres contractes durant els tres anys anteriors, amb un import d’adjudicació per a
cadascun d’ells igual o superior al 25% de la xifra de negocis anual (referida a l’import
anualitat més alta).
La solvència econòmica i tècnica es podrà substituir per la següent classificació empresarial

Igual o superior a
150.000 i inferior a
300.000

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
RD 773/2015

CATEGORIA
RD 1098/2001

M

6

2

B

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin
que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o
d'altres entitats. En aquest cas si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte
als requisits de solvència econòmica i financera, s’estableix que ambdós seran responsables
solidàriament.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97
de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa
que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
Clàusula 17. Presentació de documentació i de proposicions
Opció 1a. Presentació electrònica
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en
dos arxius electrònics mitjançant, única i exclusivament, la plataforma de contractació pública de
la
Generalitat
de
Catalunya
accessible
a
l’adreça
web
següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/menjadorperafort (indicar l’adreça web URL
específica de l’espai de licitació), en el termini màxim de 26 dies naturals des de la publicació de
l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
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. 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.
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 la plataforma. 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 la plataforma, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Contractació, a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?
set-locale=ca_ES
Opció 2a. Presentació NO electrònica
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en
dos sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa a
l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, el número de telèfon, i
l’adreça de correu electrònic, a les quals l'Ajuntament pugui enviar notificacions urgents sobre
actes de tràmit, com són el canvi del dia o hora de l’obertura de pliques de la mesa de
contractació, o l’esmena de defectes. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què
concorren i el lot, si escau.
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament, en el
Registre General de l’Ajuntament de Perafort, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure
cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de la
no admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
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injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de
la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec i el plec de prescripcions tècniques, així
com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el
RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
Contingut de les proposicions:
SOBRE 1 - Documentació Administrativa i Documentació dels criteris que depenen d'un
judici de valor: MEMÒRIA TÈCNICA
Inclourà:
1
Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 4, signada pel representant
legal.
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 una declaració responsable per separat.
2
(si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels
quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat
document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que componen
la unió.
3

MEMÒRIA TÈCNICA, d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 19 del present plec.

SOBRE 2 - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
Inclourà:
1)
Pel que fa a la proposta en relació als criteris de valoració s’haurà de presentar d’acord
amb el següent model (que estarà inclòs en l’eina de Sobre Digital):
"En/Na ...................................................................
domiciliat/ada a .......................................
carrer .................................................... núm.
................, amb NIF núm. .......................... major
amb CIF
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ..................................................
carrer .............................núm.
núm. .................., domiciliada a ...........................................
..............), assabentat/ada de les condicions exigides per a optar a 'adjudicació del contracte de
gestió del servei de menjador del CEIP Josep Veciana i escola Bressol La Mar Blava de Perafort
(Tarragonès), curs escolar 2018/2019 i 2019/2020, prorrogable pel curs escolar 2020/2021 i
2021/2022, s'obliga a realitzar-los amb subjecció als Plecs de Clàusules i es compromet :

PREU MENÚ
- A aplicar el preu menú següent:
-

Preu menú escolar ________________euros IVA exclòs (exclòs monitoratge) amb un tipus
impositiu del 10% per un import de ________€ el que suposa un total tarifa unitària IVA inclòs de
_______ euros.
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Lloc, data i signatura del licitador."
4
Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d’adjudicació
que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula 19.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-la.
En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única oferta subscrita per totes les entitats que
constitueixin la UTE.
Opció presentació electrònica
A través de la plataforma electrònica 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.
Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i
corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres
públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor.
En els supòsits en què en el procediment es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació de
la qual depengui d'un judici de valor, la valoració de les proposicions es farà pels serveis tècnics
de l'òrgan de contractació en un termini no superior a set dies, havent de ser subscrites pel
tècnic o tècnics que realitzin la valoració.
En tot cas, la valoració a la qual es refereix l'apartat anterior haurà d'estar efectuada amb
anterioritat a l'acte públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte públic es procedirà a la
lectura del resultat d'aquella.
Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a:
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1. Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits del plecs,
avaluar i classificar les ofertes.
2. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació
3. Comprovar en el Registre de Licitadors i Empreses classificades que l'empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poders suficients per formular l'oferta,
ostenta solvència suficient i no esta incursa en cap prohibició per contractar.
4. Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica,
per què en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació:
a) constitueixi la garantia definitiva
b) aporti el compromís de l'art. 75.2 de la LCSP
c) aporti la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2
de la LCSP.
d) aporti qualsevol altre documentació no inclosa en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic establerta en el present plec.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
present la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.
Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
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
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant
de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en
l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la relació
classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d'adjudicació
corresponent.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura dels
sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 41.
Clàusula 18. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
President:
-

La regidora d’Ensenyament, o persona de la Corporació en qui delegui.
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-

Vocals:

-

La Directora del CEIP Josep Veciana.

-

La Directora de l’escola bressol La Mar Blava

-

La secretària-interventora de la Corporació.

-

Secretari/ària: La secretària-interventora municipal

La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre de la
documentació General i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre
Documentació General, 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 sobre
els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les
quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se 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 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.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre Documentació
General seran susceptibles d’impugnació d’acord amb la clàusula 41.
Clàusula 19. Criteris d’Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat-preu mitjançant la valoració de diferents criteris.
Opció diferents criteris (millor relació qualitat-preu)
19.1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 77 PUNTS
a)Millora econòmica en el preu del servei.- Fins a un màxim de 55 punts.
Es valorarà atenent al preu menú dinar /dia/usuari ofertat, sense IVA, aplicant la fórmula
següent:
Punts = 55 X

preu de l'oferta més baixa
-----------------------------------------------------preu de l'oferta que es puntua
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En cap cas s’admetrà un preu superior al màxim establert i, en aquest cas, l’empresa que el
superi serà automàticament rebutjada.
En cap cas s’admetrà un preu superior al màxim establert i, en aquest cas, l’empresa que el
superi serà automàticament rebutjada.
b) Acreditació dels següents certificats vigents a nom de l’empresa: ISO 14.001 (Medi
ambient) i ISO 22.001 (Seguretat alimentària). Fins a 4 punts.
Es valorarà 2 punts per certificat.
c) Utilització de productes de proximitat en la elaboració del menjar. Fins a 8 punts, a raó
de 0,3 punts per producte.
Els licitadors presentaran una relació, en la que s’indicarà el codi productor d’adhesió al segell e
venda de proximitat (Decret 24/2013 de 8 de gener), nom del productor, persona i telèfon de
contacte, municipi i productes comercialitzats. També s’haurà d’ajuntar el contracte proforma
entre el licitador i el distribuïdor de productes de proximitat per a tot el període de vigència
d’aquest concurs. Si es produeix algun canvi, caldrà informar-ne a l’Ajuntament de Perafort.
Igualment s’adjuntarà declaració jurada del licitador comprometent-se a utilitzar, sempre que hi
hagi disponibilitat, producte de proximitat. No es valoraran variants d’un mateix producte.
d) Criteri d’instal·lacions (distància de la cuina AUXILIAR). Fins a 8 punts.
Disposar d'instal·lacions operatives per la cuina auxiliar situades a una distància màxima, per
carretera asfaltada, de:
•Menys a 20 km del centre escolar més allunyat dins el lot a que es licita, se li assignarà 10
punts.
•Més o igual a 20 Km i fins a 40 km del centre escolar més allunyat dins el lot a que es licita, se li
assignarà 3 punts.
•Les distàncies superiors a 40 km 0 punts.
Caldrà aportar una declaració jurada de compliment d'aquest criteri de distància en Km a
cadascun dels centres escolars de destí adjuntant una fitxa de "Google maps" acreditativa que
la distància, per carretera asfaltada, està fins al valor de km indicat a la plica.

f) Pla de formació del personal de cuina: cuiner/a i ajudants. Fins a 2 punts.
Es valorarà atenent a les hores de formació relacionada amb el lloc de treball compromeses
per l’empresa per cadascú del personal propi adscrit al servei segons la següent proposta:
Nombre hores/any de formació (*)

Punts

fins a 6 hores/any

1 punts

Més de 6 hores/any

2 punts
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19.2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: UN MÀXIM DE 23 PUNTS

a)Projecte de menús especials, festes 0-6 punts
locals, tradicionals, temàtiques.
b)Planificació
de
menús
mensuals 0-5 punts
específics per intoleràncies similars al
menú normal.
c)Pla gestió de cobraments rebuts famílies 0-5 punts
amb alguna dificultat o altres propostes
socials.
d)Millora condicions laborals, protecció de 0-5 punts
la salud i seguretat en el treball.
e)Altres millores proposades pel licitador 0-2 punts

Les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de
finalització del termini per presentar-les.
Tenint en compte que els diversos criteris d’adjudicació responen tots ells a una mateixa tipologia
de valoració, és a dir, tots ells quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres A presentats per les
empreses admeses.
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 Documentació General.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments 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 vuitena d’aquest plec.
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.
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.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació,
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i
a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres A,
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 41.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte d’acord amb el següent ordre:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al
que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
Clàusula 20. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius següents:
Es qualificarà una oferta (considerada com el total de punts obtinguts) amb valors anormals o
desproporcionats si s’allunya respecte la mitjana de les ofertes en:
- un diferencial de 50 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador,
una oferta superior a 300 punts.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de
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 l’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.
Pàgina 18 de 36

Ajuntament de Perafort
Concurs Menjador Escolar 2018-2022

L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies per presentar la informació i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes. Les sol·licituds de justificació es podran dur 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.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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.
Clàusula 21. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats
en aquest PCAP i en l’anunci. La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de
l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartarse’n sempre que motivi la seva decisió.
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de
deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti
la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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.
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
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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.
- 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 o del
certificat de classificació corresponent.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestió mediambiental.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas que la
garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini.
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 que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si no
figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents.
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà la afiliació i alta de totes
elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini.
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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.
Les sol·licituds d’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 l’empresa o 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 es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del volum anual de negocis (IVA
exclòs) del lot corresponent, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores pot donar lloc a la
causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula 22. Garantia definitiva
Tenint en compte que el preu del contracte es formalitza d’acord amb un preu unitari (tarifa)
l’import de la garantia es fixarà atenent el volum anual de negocis (IVA exclòs), essent d’un 5%
sobre aquest.
Les garanties es poden 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 Tresoreria.
b) Mitjançant aval, prestat 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 autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en la Tresoreria.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar a la Tresoreria.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de
les empreses participants, sempre garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la
unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
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.
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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
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del
sector públic de la LCSP.
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 quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
Clàusula 23. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
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.
Clàusula 24. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 21, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
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.
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, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la
formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions,
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà
l’enllaç per accedir-hi.
Clàusula 25. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
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La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies
hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es
refereix la clàusula anterior.
La Secretaria de l’Ajuntament de Perafort requerirà a l’empresa o les empreses adjudicatàries
per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, 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.
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 far 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 l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys 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 requerida, essent
aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
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.
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.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
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.
L'anunci de formalització de contenir la informació recollida a l'annex III de la LCSP.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat
de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de l’IVA; 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.
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 26. Condicions de prestació del servei
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D'acord amb els articles 285.1.b) i 287 de la LCSP el concessionari està obligat a organitzar i
prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes en el contracte i dins
dels terminis assenyalats en el mateix.
L’Ajuntament de Perafort conserva els poders de policia necessaris per assegurar la bona
marxa dels serveis de què es tracti.
Clàusula 27. Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar segons el que disposa l’article 290 de LCSP i d’acord amb allò
que disposa la clàusula 8ena d’aquest PCAP.
Clàusula 28. Obligacions generals del concessionari
El concessionari està subjecte al compliment de les següents obligacions:
a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en
les condicions establertes en el present plec i en el Reglament del Servei, i mitjançant
l'abonament de la contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades. En cas
d'extinció del contracte per compliment del mateix, el contractista haurà de seguir prestant el
servei fins que es formalitzi el nou contracte.
b) Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sense perjudici
dels poders de policia de l ‘Ajuntament de Perafort.
c) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany sigui produït per causes
imputables a l'Administració.
d) Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, respecte de les empreses
d'Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de
l'Organització Mundial del Comerç, en els contractes de subministrament conseqüència del de
concessió de serveis.
e) Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a
l’exercici de les activitats concessionades, així com aquelles de caràcter laboral en relació als
seus empleats, incloses les de previsió, seguretat social, vacances, etc.
f) Garantir en tot moment que les persones que treballin en els equipaments, a compte seu,
tinguin un tracte correcte i respectuós envers al públic.
g) El personal al càrrec de la cuina ha de complir amb la normativa vigent sobre manipulació
d’aliments.
h)

No emmagatzemar productes i mercaderies fora dels espais habilitats a tal efecte.

i) Fer la recollida de la brossa que es generi i depositar-la en els contenidors instal·lats a tal
efecte per facilitar la seva posterior retirada, respectant la selecció del sistema de recollida
selectiva.
j) Facilitar a l’administració contractant la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol altra que li
sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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k) Facilitar a l’Ajuntament de Perafort o administració que es nomeni la realització de les obres
de millora i condicionament que es requereixin. En aquest cas no es podrà reclamar a
l’administració intervinent indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats per obres que puguin
ocasionar la suspensió temporal.
l) Disposar d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil pels danys a tercers per un
import mínim de 500.000,00 euros que haurà d’incloure com assegurat addicional a l’Ajuntament
i, dins de la clàusula de riscs coberts s’inclouran especialment els riscos derivats dels productes
que formen part del menjar i de l’activitat de gestió del menjador. En la pòlissa d’assegurances
es preveurà la renúncia a possibles reclamacions contra la Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal del Tarragonès.
m) Lliurar a ‘Ajuntament de Perafort un resum anual de les despeses realitzades.
n) Realitzar la planificació preventiva amb l’administració competent en cas de concurrència
empresarial tenint en compte que l’execució del contracte suposa la intervenció de mitjans
personals i/o tècnics del concessionari a les dependències de les escoles .
o)

Qualsevol altres previstes en la legislació, i en la resta de la documentació contractual.

Clàusula 29. Prestació econòmica
El concessionari té dret a les contraprestacions econòmiques previstes en el contracte, entre les
quals s'inclourà, per fer efectiu el seu dret a l'explotació del servei, la retribució fixada en funció
de la seva utilització i que percebrà directament dels usuaris o de la pròpia Administració en la
forma que determina aquesta clàusula.
En relació al servei de menjador escolar quan els usuaris siguin alumnes amb dret a servei de
menjador gratuït (usuaris preceptius), el contractista presentarà mensualment les factures
electròniques dels serveis efectivament prestats. L’Ajuntament de Perafort serà qui abonarà
directament a l’adjudicatari l’import facturat. La resta de l’import que correspon als usuaris
opcionals es facturarà directament als usuaris, i serà a càrrec de l’adjudicatari la gestió del
cobrament d’aquestes factures.
En el cas dels usuaris opcionals subvencionats del menjador escolar l’empresa adjudicatària
presentarà mensualment a Ajuntament de Perafort la factura dels serveis efectivament prestats
per l’import corresponent a l’ajut atorgat. Aquest import es deduirà del preu a cobrar als alumnes
que en siguin beneficiaris.
L’adjudicatari haurà de preveure un sistema de control dels menús servits diàriament, del
funcionament del qual se’n donarà compte a l’administració contractant. Paral·lelament
l’administració contractant establirà un sistema de supervisió d’aquest control diari dels menús.
Per al pagament dels imports dels serveis corresponents al paràgraf primer d’aquesta clàusula,
la factura mensual de cada centre acompanyarà un llistat que haurà d’identificar clarament els
alumnes amb els dies d’utilització del servei de menjador.
Per al pagament dels imports que corresponen als ajuts que atorga el Consell Comarcal del
Bages, en referència als usuaris opcionals subvencionats del servei de menjador escolar
l’adjudicatari haurà de trametre mensualment la relació d’alumnes usuaris/es del servei de
menjador, a efecte d’acreditar davant el Consell Comarcal els dies efectius d’utilització. Aquesta
relació, haurà de portar el vistiplau del/ de la Director/a del centre escolar.
Per al pagament dels serveis de menjador de les escoles bressol l’adjudicatari presentarà una
proposta d’organització del pagament i/o del cobrament del serveis que haurà de ser prèviament
acceptada per l’Ajuntament de Perafort en atenció al corresponent model de configuració de la
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naturalesa tributària o no de la prestació del servei. Sens perjudici d’aquesta proposta la factura
mensual de cada centre acompanyarà un llistat que haurà d’identificar clarament els alumnes
amb els dies d’utilització del servei de menjador, que haurà de portar el vistiplau del/ de la
Director/a de l’escola bressol.
Les contraprestacions econòmiques pactades, que s'anomenaran tarifes tindran la naturalesa de
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari.
En la comptabilitat diferenciada que el concessionari ha de portar respecte de tots els ingressos i
despeses de la concessió, que haurà d'estar a disposició de l'entitat contractant, quedaran
degudament reflectits tots els ingressos derivats de les contraprestacions.

El concessionari assumeix la gestió del cobrament de la tarifa del servei de menjador
mensual i esporàdic. De les tarifes cobrades haurà de transferir a l’Ajuntament e Perafort
l’import corresponent a monitoratge.
En el supòsits de manca d’assistència per malaltia o causa degudament justificada es
reemborsarà l’import del preu del menú adjudicat (a excepció de la part corresponent a
monitoratge) als pares fins a un màxim de cinc dies al mes.
Es farà una liquidació mensual del servei a favor de l’Ajuntament de Perafort.

Clàusula 30. Restabliment de l'equilibri econòmic
D'acord amb l'article 290 de la LCSP es restablirà l'equilibri econòmic del contracte, en benefici
de la part que correspongui, en els següents supòsits:
a) Quan l'entitat local realitzi una modificació de les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris per raons d'interès públic concorrent els requisits
que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.
b) Quan actuacions de l'entitat local concedent, pel seu caràcter obligatori per al concessionari
determinin de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte.
Fora dels casos anteriors, únicament serà procedent el restabliment de l'equilibri econòmic del
contracte quan causes de força major determinin de forma directa la ruptura substancial de
l'economia del contracte.
A aquests efectes, s'entendrà per causes de força major les enumerades en l'article 239 de la
LCSP.
En tot cas, no hi ha dret al restabliment de l'equilibri econòmic financer per incompliment de les
previsions de la demanda recollides en l'estudi de l'Administració o en l'estudi que hagi pogut
realitzar el concessionari.
En els supòsits en què sigui procedent el restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es
realitzarà mitjançant l'adopció de les mesures que en cada cas siguin procedents.
Aquestes mesures podran consistir en la modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, la
modificació de la retribució a abonar per l'Administració concedent, la reducció del termini de la
concessió i, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic
incloses en el contracte.
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Així mateix, en els casos d'actuacions de l'entitat local que determinin la ruptura substancial de
l'economia del contracte i en els casos de força major podrà ampliar-se el termini del contracte
per un període que no excedeixi d'un 15 per cent de la seva durada inicial, respectant els límits
màxims de durada previstos legalment.
Clàusula 31. Obligacions relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient, ocupació i
condicions laborals i de contractar un percentatge específic de persones amb discapacitat
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat
social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que
disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals, i les seves
normes reglamentàries i de desenvolupament.
En el model de proposició econòmica del present plec es farà manifestació expressa que s'han
tingut en compte en les seves ofertes les obligacions derivades de les disposicions vigents en
matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere,
condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb
discapacitat, l'obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones amb
discapacitat, i protecció del medi ambient, sense perjudici de l'aplicació del que disposa l'article
149 de la LCSP sobre verificació de les ofertes que incloguin valors anormals o
desproporcionats.
Els licitadors podran obtenir la informació pertinent sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, a
la protecció del medi ambient, les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals, les disposicions vigents en matèria de
protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i
inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, l'obligació de contractar un nombre o
percentatge específic de persones amb discapacitat que són aplicables als treballs efectuats en
els serveis prestats durant l'execució del contracte.
Clàusula 32. Informació sobre subrogació en contractes de treball
D’acord amb l’article 41 de Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors s’estableix l’obligació de subrogar, d’acord amb
l’annex 3 Quadre de personal, per aquest motiu es facilita als licitadors, la informació sobre les
condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària
per permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà aquesta mesura, havent de
fer constar igualment que tal informació es facilita en compliment de que preveu l'article 130 de la
LCSP.
A aquests efectes, l'empresa que vingués efectuant la prestació objecte del contracte a adjudicar
i que tingui la condició d'ocupadora dels treballadors afectats està obligada a proporcionar la
referida informació a l'òrgan de contractació, a requeriment d'aquest.
Com a part d'aquesta informació en tot cas s'hauran d'aportar els llistats del personal objecte de
subrogació, indicant: el conveni col·lectiu d'aplicació i els detalls de categoria, tipus de contracte,
jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com
tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació.
Si un cop produïda la subrogació dels costos laborals fossin superiors als que es desprenguessin
de la informació facilitada per l'antic contractista l'òrgan de contractació, el contractista tindrà
acció directa contra l'antic contractista.
Sense perjudici de l'aplicació, si escau, del que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el
contractista ha de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així
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com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el
contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació
correspongui a aquest últim.
En aquest cas, l'entitat local, un cop acreditada la manca de pagament dels esmentats salaris,
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels
esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no s'acrediti l'abonament
d'aquests.
Clàusula 33. Subcontractació
La subcontractació només podrà recaure sobre prestacions accessòries, resultant-aplicable la
regulació establerta en els articles 213, 214 i 215 de la LCSP sobre efectes de la resolució,
cessió dels contractes i subcontractació, respectivament.
Clàusula 34. Penalitats per incompliment d’obligacions contractuals
Tindran la consideració d'incompliments amb el caràcter que després s'assenyala entre els quals
s'inclou l'incompliment total o parcial pel concessionari de les prohibicions establertes en la Llei,
l'omissió d'actuacions que siguin obligatòries d'acord amb ella i, en particular, la negligència en el
compliment dels seus deures d'ús, policia i conservació de l'obra pública, la interrupció
injustificada total o parcial de la seva utilització, i el cobrament a l'usuari de quantitats superiors a
les legalment autoritzades.
Incompliments contractuals lleus:
a)
No respectar les normes de funcionament dels serveis, si l'incompliment no es pot
conceptuar com a greu o molt greu.
b)
No mantenir la netedat i el bon estat de l'aparença dels mitjans dels serveis, o que
aquests presentin un estat indecorós, en qualsevol dels dos serveis.
Manca de puntualitat. S’entén per tal desviar-se més de 10 minuts de l'horari establert
amb una reiteració de l'incompliment de tres vegades en un mes.
c)

d)
La lleugera incorrecció del concessionari o del seu personal envers els usuaris, els
companys de treball, els inspectors dels serveis, els agents de l'autoritat, i representants de l’ens
contractant.
e)

La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

f)
No tenir cura en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits al servei, inclosos el
mal estat de neteja i la presència d'indicacions, anagrames o símbols no autoritzats, si no causa
perjudicis greus.
g)
No comunicar situacions contràries al bon estat de funcionament i policia dels mitjans
adscrits al servei.
h)

Les discussions lleus entre operaris durant la prestació del servei.

i)
Incomplir els acords adoptats per la comissió de seguiment de menjador de cada centre
docent sobre la gestió de l’activitat, o les indicacions de la direcció del centre o de l’ens
contractant, sempre que aquestes indicacions o acords no tinguin el caràcter de greus o molt
greus.
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j)
En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit
inexcusables, i també tota infracció no recollida en les dues clàusules següents, sempre que el
perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.
k)

Incomplir qualsevol element previst en la clàusula 4 del PPT.

l)

Incomplir qualsevol element previst en la clàusula 3 del PPT.

Incompliments contractuals greus:
a)
La reincidència en els incompliments contractuals lleus. S’entén per reincidència cometre
tres incompliments contractuals lleus en el termini d'un any.
b)
Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, en especial, la manca
dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestació.
c)

Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat.

d)

La interrupció no justificada del servei durant més d’una hora.

e)
No complir el servei en les condicions contractuals establertes, si el perjudici no es pot
conceptuar com a molt greu.
f)
La manca de la consideració o del respecte deguts del concessionari o del seu personal
envers els usuaris, els companys de treball, els inspectors dels serveis, els agents de l'autoritat, i
representants de l’ens contractant.
g)
No disposar de la documentació obligatòria, si l'incompliment no es pot conceptuar com a
molt greu.
h)
Demorar per més de quatre setmanes el lliurament de la documentació requerida per
l’ens contractant.
i)
Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el manteniment
dels mitjans o del material del servei.
j)
Modificar els serveis sense causa justificada i sense notificació prèvia i escrita de l’ens
contractant.
k)
L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les
inspeccions tècniques com a defectuós.
l)
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 al concessionari i aquest no els
ha esmenat en els terminis fixats.
m)

Utilitzar un material diferent del previst per a cada prestació.

n)

No reposar o no incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

o)

Abusar de l'autoritat que l’ens contractant hagi pogut delegar en el concessionari.

p)
Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb els serveis o que
causin danys a l'Administració o als usuaris i no constitueixin falta molt greu.
q)

Tolerar la comissió de faltes greus o molt greus per part del personal dels serveis.
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r)
Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il·legals, quan
causin perjudici a l'Administració o als usuaris i no constitueixin falta molt greu.
s)
La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que no sigui
constitutiva de falta molt greu.
t)
L'incompliment injustificat l'horari del servei que, acumulat, representi un mínim de tres
hores dins del mes natural.
u)

Posar en perill o pertorbar la correcta prestació dels serveis.

v)
Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que siguin
detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies del concessionari.
w)

Les discussions greus entre operaris durant la prestació del servei.

x)
Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants
fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
y)
En general, l'incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres de l’ens contractant
relatives als deures i les obligacions pròpies del concessionari, i també tota infracció no recollida
en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.
z)

Incompliment de qualsevol de les causes establertes com a condició especial d’execució.

Incompliments contractuals molt greus:
a) La mera reincidència en el mateix incompliment contractual greu, o haver estat sancionat per
la comissió de tres incompliments contractuals greus, tot això en el període d'un any.
b) Exercir l'activitat de menjador escolar sense les autoritzacions administratives necessàries.
c) El retard en l'inici de les prestacions dels serveis, després d’haver estat adjudicat
definitivament, si no hi ha una causa de força major.
d) Aplicar indegudament als usuaris preus, tarifes o tributs per la prestació dels seus serveis.
e) Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti totalment o
parcialment els serveis, sense obtenir abans el consentiment de l’ens contractant en la forma
prevista en aquest plec.
f) Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes als serveis de forma exclusiva en usos o
tasques diferents dels propis de la concessió, acceptant qualsevol mena de contraprestació o
remuneració.
g) Prestar els serveis en condicions que poden afectar la seguretat de les persones, amb perill
greu i directe.
h) Desobeir de forma reiterada les ordres escrites de l’ens contractant relatives a la prestació
dels serveis.
i) Incomplir qualsevol de les prescripcions de les disposicions legals o reglamentàries sobre el
menjador escolar o el servei d’acollida o incomplir les ordres de l’ens contractant destinades a
evitar situacions de risc.
j) Incomplir les obligacions socials o fiscals.
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k) L'estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les
inspeccions tècniques com a molt defectuós.
l) No admetre injustificadament als serveis una persona que compleixi els requisits
reglamentaris per beneficiar-se'n, quan les possibilitats materials no ho impedeixin, o establir
algun tipus de discriminació de preus o de condicions en la seva utilització.
m) No utilitzar els mitjans o materials ofertats.
n) Les accions o omissions en exercici dels serveis que siguin manifestament il·legals, quan
causin perjudici a l'Administració o als ciutadans i es puguin conceptuar com a molt greus.
o) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es pugui conceptuar
com a molt greu.
p) L'abandonament dels serveis, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació del servei
d'un dia o més, si no hi ha una causa de força major.
q) Incomplir l’obligació d'atendre els serveis mínims en cas de vaga.
r) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns de
l’ens contractant.
s) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb els serveis o que
causin danys a l'Administració o als usuaris i es puguin conceptuar com a molt greus.
t) Incórrer per segona vegada en causa d'intervenció de la concessió.
u) Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, per incompliment de les
condicions establertes.
v) Obstruir la inspecció dels serveis o d'algun dels seus elements.
w) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents de l’ens contractant
relatives als deures i les obligacions pròpies del concessionari, i també tot incompliment
contractual no recollit en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui
conceptuar com a molt greu.
Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.
Per graduar els incompliments contractuals, a més del que objectivament s’ha comès o omès,
actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a)

La intencionalitat.

b)

La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps.

c)

El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció.

d)

Els danys produïts a l'Administració o als ciutadans.

e)

La quantitat de ciutadans o usuaris afectats.

f)

La reincidència en l’/els incompliment/s contractual/s.

g)

La participació en la comissió de l’incompliment contractual.

h)

La transcendència social de l’incompliment contractual.

i)

El comportament especulatiu de l'infractor.
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j)

La quantia global de l'operació que ha estat objecte de l’incompliment contractual.

k)

La quantia del benefici il·lícit estimat.

l)

La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats.

m)

L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment relatiu a les formalitats exigides per

aquest plec per a l'exercici de les activitats que regula, sempre que del dit incompliment no
s'hagin derivat perjudicis directes a l’ens contractant o a tercers.
n)

La quantia del benefici il·lícit estimat.

o)

La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats.

p)

L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment relatiu a les formalitats exigides per

aquest plec per a l'exercici de les activitats que regula, sempre que del dit incompliment no
s'hagin derivat perjudicis directes a l’ens contractant o a tercers.
Els incompliments contractuals es sancionaran de la manera següent:
a) Els lleus, amb multes de fins a 600 euros.
b) Els greus, amb sancions econòmiques des de 601 euros fins a 3.000 euros, quantitat que es
pot ultrapassar fins a assolir el triple del valor dels productes o els serveis objecte de la infracció,
o bé amb la intervenció temporal del servei, sempre que l'administració no decideixi, quan sigui
procedent legalment, la resolució del contracte, si consisteixen a deixar de prestar un servei
obligat o produeixen una pèrdua avaluable econòmicament.
c) Els molt greus amb sancions econòmiques des de 3.001 euros a 6.000 euros o amb la
resolució del contracte, si consisteixen a deixar de prestar un servei obligat o produeixen una
pèrdua avaluable econòmicament
L'import de les sancions imposades mai no podrà ser inferior al cost del servei deixat de prestar
o a la quantia del benefici il·lícit estimat.
En el cas dels incompliments contractuals que ocasionin una despesa a l’ens contractant,
l’adjudicatari l’haurà d’indemnitzar.
Les sancions contractuals s'entenen sempre al marge de les que pugui imposar altres òrgans
administratius i sempre que no suposin una vulneració del principi de duplicitat de sancions.
Les penalitzacions podran imposar-se sense perjudici de la indemnització a càrrec del
contractista dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb d’incompliment i de la deducció del preu
de la part de prestacions deficients o no executades.
Les sancions per incompliments contractuals greus o molt greus s'imposaran en virtut
d'expedient instruït a l'efecte, que incoarà l’òrgan competent de l’ens contractant a proposta dels
serveis tècnics, per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes dels ciutadans, dels òrgans
directius de les escoles, un cop comprovades pels esmentats serveis. En tot cas es donarà
audiència al concessionari per un termini de deu dies.
Els incompliments contractuals qualificats com a lleus poden ser corregits sense necessitat
d'instruir expedient, donant audiència al concessionari, en tot cas.
Clàusula 35. Segrest o la intervenció del servei
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Si per causes alienes al concessionari o bé l'incompliment per part d'aquest es deriva pertorbació
greu i no reparable per altres mitjans en el servei, l'entitat local ha d'acordar el segrest o
intervenció del mateix, prèvia audiència del concessionari, en els casos en què el concessionari
no pugui fer front, temporalment i amb greu dany social, al servei per causes alienes a aquest o
incorri en un incompliment greu de les seves obligacions que posés en perill l'explotació.
L'acord de l'òrgan de contractació serà notificat al concessionari i si aquest, dins el termini que se
li assenyali, no corregís la deficiència s'executarà el segrest o intervenció.
En tot cas, el concessionari haurà d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que
efectivament li hagi ocasionat. En els supòsits d'incompliment per part del concessionari és
aplicable el règim de penalitats assenyalades en la clàusula anterior.
Clàusula 36. Cessió
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer,
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat.
No podrà autoritzar- se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de
les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
L'òrgan de contractació ha d'autoritzar, de forma prèvia i expressa, la cessió. L'autorització
s'atorgarà sempre que es donin els requisits que s'assenyalen després.
El termini per a la notificació de la resolució sobre la sol·licitud d'autorització serà de dos mesos,
transcorregut el qual s'ha d'entendre atorgada per silenci administratiu.
-Que s'hagi efectuat la seva explotació durant almenys una cinquena part del termini de durada
del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant el contractista en
concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que
preveu la legislació concursal.
-Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'entitat local i la solvència que sigui
exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si
aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de
contractar.
-Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. El
cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. La
cessió es produirà igualment amb la transmissió de les participacions en la societat
concessionària quan es constituís una societat de propòsit específic pels licitadors per a
l'execució del contracte si suposa un efectiu canvi de control, considerant-se que es produeix
quan es cedeix el 51 per cent de les participacions.
Clàusula 37. Dades de caràcter personal
El concessionari i el seus treballadors implicats en el tractament de dades de caràcter personal
queden expressament i específicament obligats a complir amb el deure de secret, en els termes
previstos en l’article 10 de la LOPD, sobre tota aquella informació referida a les dades de
caràcter personal o antecedents que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment
del contracte, obligacions que subsistiran de manera indefinida fins i tot desprès de finalitzar i
extingir-se la relació contractual.
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El concessionari en qualitat d’encarregat del tractament de dades de caràcter personal, queda
obligat i es compromet, d’acord amb el que disposa la LOPD i els preceptes aplicables del
RDLOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions que es rebin del titular, d’acord amb les
prescripcions tècniques del contracte.
En el cas que es destinin les dades a les que tingui accés a una finalitat diferent a l’establerta, o
les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o les instruccions rebudes, el
concessionari serà considerat responsable del tractament i respondrà personalment de les
infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 38. Compliment, extinció del contracte, reversió i termini garantia
Els efectes, compliment i extinció dels contractes de concessió de serveis es regulen per la
LCSP, exclosos els articles 208 sobre suspensió dels contractes i 210 relatiu al compliment dels
contractes i recepció de la prestació.
Finalitzat el termini de la concessió, el servei revertirà a l'entitat local, i el contractista lliurar les
obres i instal·lacions a què estigui obligat d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i
funcionament adequats.
Durant els darrers dos mesos anteriors a la reversió, l'òrgan competent de l'entitat local ha
d'adoptar les disposicions encaminades a que el lliurament dels béns es verifiqui en les
condicions convingudes. Els béns afectes a la concessió que vagin a revertir no podran ser
objecte d'embargament.
El termini de garantia es fixa en 30 dies a comptar des de la data de recepció dels béns.
Clàusula 39. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les generals assenyalades en l'article 211, amb
l'excepció de la demora en el compliment dels terminis per part del contractista i la demora en el
pagament per part de l'Administració per un termini superior al que estableix l'apartat 6 de l'article
198 o l'inferior que s'hagi fixat:
a) L'execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment d'execució
hipotecària per falta d'interessats autoritzats per a això en els casos en què així procedís, d'acord
amb el que estableix aquesta Llei.
b) La demora superior a sis mesos per part de l'Administració en el lliurament al concessionari
de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què es va obligar segons el contracte.
Si l'entitat local no fa efectiva al concessionari la contraprestació econòmica o no lliura els
mitjans auxiliars a què es va obligar en el contracte dins dels terminis previstos en el mateix i no
procedís a la resolució del contracte o no la sol·licités el concessionari, aquest tindrà dret l'interès
de demora de les quantitats o valors econòmics que aquells signifiquin.
c) El rescat del servei per l'entitat local per a la seva gestió directa per raons d'interès públic. El
rescat de la concessió requerirà a més l'acreditació que aquesta gestió directa és més eficaç i
eficient que la concessional.
d) La supressió del servei per raons d'interès públic.

Pàgina 34 de 36

Ajuntament de Perafort
Concurs Menjador Escolar 2018-2022

e) La impossibilitat de l'explotació del servei com a conseqüència d'acords adoptats per
l'Administració amb posterioritat al contracte.
f) El segrest o intervenció de la concessió per un termini superior al que determini l'òrgan de
contractació sense que pugui excedir, incloses les possibles pròrrogues, de tres anys, sense que
el contractista hagi garantit l'assumpció completa de les seves obligacions.
S'entén que la resolució de la concessió no és imputable a l'Administració quan obeeixi a la mort
o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista, la declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre
procediment , a l'incompliment de l'obligació principal del contracte., l'execució hipotecària
declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment d'execució hipotecària per falta
d'interessats autoritzats i el segrest o intervenció de la concessió per un termini superior a
l'establert de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 261, sense que el contractista hagi garantit
l'assumpció completa de les seves obligacions.
A la demora superior a sis mesos per part de l'Administració en el lliurament al concessionari
dels mitjans auxiliars a què es va obligar segons el contracte. el contractista tindrà dret a
l'abonament de l'interès de demora que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, de les quantitats
degudes o valors econòmics convinguts, a partir del venciment del termini previst per al seu
lliurament i fins a la liquidació de la indemnització resultant de la resolució, així com dels danys i
perjudicis soferts.
En els supòsits de les lletres b), c), d) e), i en general en els casos en què la resolució del
contracte es produís per causes imputables a l'Administració, aquesta ha d'indemnitzar el
contractista dels danys i perjudicis que se li irroguin, inclosos els beneficis futurs que deixi de
percebre.
Clàusula 40. Prerrogatives de l'Administració i Tribunals competents
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes
que ofereix el compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l' contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix,
acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives
assenyalades, s'ha de donar audiència al contractista.
No obstant l'anterior, serà preceptiu el dictamen de la comissió jurídica assessora en els casos
de:
a)

Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del contractista.

b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de clàusules
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 per
cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
c) Reclamacions adreçades a l'Administració amb fonament en la responsabilitat contractual en
què aquesta pogués haver incorregut, en els casos en què les indemnitzacions reclamades
siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros.
Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte, i
efectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la
via administrativa, i seran immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en
reposició davant del mateix òrgan que els va dictar, o ser impugnat mitjançant recurs contenciós
administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.
Clàusula 41. Règim de recursos contra la documentació que regeix la licitació
Amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar el recurs
especial en matèria de contractació regulat en l'article 44 de la LCSP, d'acord amb els terminis,
requisits i efectes assenyalats en els articles 44 a 60 del mateix text legal.
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, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
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 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, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-administratiu
de Barcelona d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, l'interessat podrà optar per interposar
recurs de reposició davant el President en aquest cas no es podrà interposar el recurs
contenciós -administratiu anteriorment citat, fins que no recaigui resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició, de conformitat amb el que estableix els arts. 123 i següents de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
sense perjudici que l'interessat pugui exercir qualsevol altre recurs que estimi procedent.
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