Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL SERVEI
EDUCATIU DE MENJADOR ESCOLAR DE L’INSTITUT ESCOLA DE
CORNUDELLA DE MONTSANT I LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PELS
CURSOS 2020-2021 (gener-juny), 2021-2022, PRORROGABLE ANUALMENT
ELS CURSOS 2022-2023 I 2023-2024.
CLÀUSULA 1. OBJECTE I QUALIFICACIÓ
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei educatiu de menjador escolar a
l’Institut Escola de Cornudella de Montsant i la llar d’infants municipal, pels cursos
2020-2021 (gener-juny), 2021-2022, prorrogable anualment els cursos 2022-2023
i 2023-2024.
A efectes de poder determinar els dies exactes del període lectiu, i per tant els
dies exactes del període no lectiu, per a cada curs cal atendre’s a allò que
estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, mitjançant aprovació
de l’Ordre corresponent, adaptat al calendari del centre docent, per a cada curs.
1.2 Necessitat a satisfer
La contractació d’aquest servei respon, per una banda, a l’obligació que té el
Ajuntament de Cornudella de Montsant en relació a la prestació del servei de
menjador escolar en virtut de la delegació de la competència d’execució efectuada
d’acord al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat, i el
Ajuntament de Cornudella de Montsant, relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de menjador.

1.4 Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es
tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord amb les previsions de
l’article 17 LCSP, i inclòs a la llista de serveis especials de l’annex IV de la pròpia
Llei, atenent a les especialitats pròpies de l’article 312 LCSP, per tractar-se d’un
contracte de serveis que comporta prestacions directes a favor de la ciutadania.
Les qüestions no previstes en aquest Plec, al Plec de prescripcions tècniques i a
la documentació complementària, es regulen per la LCSP en allò que tingui
caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és
aquest plec de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques de
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1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents per cada lot:
- CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per a escoles
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a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot
allò no modificat ni derogat per la LCSP
c Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
d Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
e La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004,
de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans
electrònics a l'Administració de la Generalitat.
f Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l'art.13.5 de la Llei orgànica, de
15 de gener, de protecció jurídica del menor; I RD 110/2015, d'11 de
desembre que crea i regula l'organització i funcionament del Registre
Central de Delinqüents Sexuals.
g La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. m) El
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
h La Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.
i El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
j El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
k I resta de normativa concordant.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions
o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
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cada lot i la documentació complementària annexa. Són també d’aplicació a
aquest contracte les normes següents:
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CLÀUSULA 2. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula onzena.
CLÀUSULA 3. PERFIL DE 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 la seva activitat contractual, i sense
perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta
amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions
que es regulen a la pàgina web següent: https://cornudella.sedelectronica.es/
clicant perfil del contractant

Usuaris menjador

Nombre

Preu/dia

Dies
lectius

Total curs

Comensals Institut escola

33

6,33 €

176

36.764,64 €

Comensals llar infants
6
3,64 €
Comensals esporàdics
8
7,18 €
Total curs..............................

176
90

3.843,84 €
5.169,60 €
45.778,08 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 178.000,00€ (inclòs l’IVA). L’IVA
desglossat per cada preu unitari és el següent:

Comensal Institut Escola

Total

Preu
menú
sense IVA

IVA

6,33 €

0,29 €

(IVA inclòs)
6,62 €
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CLÀUSULA 4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE
El Pressupost base de licitació IVA no inclòs és 169.000,00€ desglossat segons
els següents conceptes:
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Comensal Institut Escola - esporàdic

7,18 €

0,37 €

7,55 €

Comensal llar d’infants

3,64

0,20 €

3,84 €

CURS

CURS

CURS

CURS

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

31.600,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

TOTAL
169.000,00

CLAUSULA 5. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva, prèvia presentació
de factura, amb la informació detallada, i prestació del servei d’acord amb el
contracte subscrit.
El servei es finançarà amb els ingressos dels usuaris i el finançament del
Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: A4STCDTF65KHL3XP5JYZNWHJ5 | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 49

El Ajuntament de Cornudella de Montsant fixa aquests preus atenent-se a allò que
estableix la Resolució EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el
preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius
de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2020-2021.
Abans de cada inici de curs el Departament d’Ensenyament dicta una resolució
establint els preus màxims, de tal manera que el preu per a la prestació del servei
no els podrà superar mai, llevat que es justifiqui la concurrència i necessitat
d’establir un cost superior en base a l’apartat 3 de la resolució esmentada, en
supòsits excepcionals.
Cadascun dels preus fixats en cada lot s’entén que comprenen no només els
conceptes que integren els serveis d’acord amb el plec de prescripcions
tècniques, sinó també les quotes de totes les taxes i impostos directes i indirectes
establerts per qualsevol administració pública competent que gravin el contracte i
la seva execució.
Els preus fixats inclouen els dels elements accessoris i auxiliars i també, encara
que no apareguin reflectides separadament, totes les càrregues fiscals i socials
que graven l’objecte del contracte. En conseqüència, l’adjudicatari no podrà
reclamar cap variació en el preu d’adjudicació, ni tampoc no tindrà dret a cap
reclamació basada en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de
qualsevol dels seus elements.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat porta implícits
tots aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 169.000,00 € (IVA exclòs),
desglossat segons els conceptes següents:
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Ajuntament de Cornudella de Montsant provinent del Consell Comarcal del Priorat
. L’Ajuntament afectarà aquest ingressos a la prestació del servei de menjador
escolar / llar d’infants.
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant assumeix formalment el compromís
d’abonar les despeses que origina el present contracte, condicionat al
finançament del Consell Comarcal del Priorat.

CLÀUSULA 7. DURADA DEL CONTRACTE
El termini d'execució i lloc d'execució del contracte serà el següent: Cursos
escolars 2020/21 (gener a juny), 2021/22, prorrogable anualment els cursos
2022/23 i 2023/2024 . El lloc d’execució serà l’Institut Escola de Cornudella de
Montsant i la llar d’infants municipal.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual.
El contracte podrà prorrogar-se anualment pels cursos escolars 2022/2023 i
2023/24.
Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a
l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
Cal tenir en compte que el present curs es troba iniciat, i per tant, es preveu el
servei a partir del mes de gener 2021 (la data exacte s’indicarà en contracte).
Condicionant a la duració i vigència dels contractes:
La revocació de la delegació conferida a l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal del Priorat per a la gestió dels serveis escolars o la no
assignació dels recursos financers suficients per a l’exercici de la
competència delegada causarà automàticament la resolució dels
contractes en relació als serveis i cursos escolars afectats.
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no
donarà dret al contractista a percebre cap tipus d’indemnització.
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CLÀUSULA 6. REVISIÓ DE PREUS
El preu és revisarà sempre que ho faci el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, o bé, si es fa necessari per concurrència de situacions
excepcionals i d’acord amb al normativa vigent. Actualment aquest preu està fixat
en 6,33.- €/alumne/dia, (IVA inclòs), però amb caràcter excepcional del nombre
d’alumnes, i trets de l’escola que concorren a Cornudella de Montsant, es preveu
el preu de 6,90 € (IVA inclòs) en tant que el Dpt. d’Ensenyament ho mantingui o
resolgui un increment (pendent de resolució en el moment de la licitació).
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CLÀUSULA 8. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a
licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en
la data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del
sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial
b solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c classificació i altres circumstàncies inscrites,
d la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de
constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
CLÀUSULA 9 . SOLVÈNCIA

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
Solvència econòmica i financera
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la
1 Les condicions mínimes de solvència que s’estableixin, a més d’estar vinculades a l’objecte del contracte i ser proporcionals al
mateix, s’han de restringir exclusivament a aquelles que siguin adequades per garantir que les empreses licitadores tenen els recursos i la
capacitat necessària per executar el contracte, i en cap cas poden suposar un obstacle a la participació de les PYMES.

Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: A4STCDTF65KHL3XP5JYZNWHJ5 | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 49

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la
solvència1 establerta mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a
continuació.
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finalització del termini de presentació d'ofertes
Mitjà d'acreditació: còpia de l’assegurança on s’especifiquin les cobertures i rebut
de pagament de l’anualitat.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a
acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació
consideri apropiat.
Solvència tècnica o professional
Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu
de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte
així com dels tècnics encarregats directament del mateix, sempre que no s'avaluïn
com un criteri d'adjudicació.
Requisits mínims: monitor de menjador, auxiliar de cuina, manipulador d’aliments,
i/o similar.
Mitjà d'acreditació: fotocòpia compulsada de la titulació

Compromís d'adscripció a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials

Mitjans personals: es garantirà la substitució del personal en cas de baixa o
impossibilitat de prestació del servei, sempre que no es tracti d’un motiu
imprevisible que impedeixi la seva substitució per existir poc marge de temps de
previsió.

CLÀUSULA 9A. CLASSIFICACIÓ
La classificació potestativa que es requereix per acreditar la solvència econòmica,
és la següent:
GRUP SUBGRUP CATEGÒRIA
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Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a
continuació, els quals tindran el caràcter d'obligació essencial i el seu
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de
conformitat amb l'establert en el present plec:
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M

6

B

El licitador podrà acreditar la seva solvència econòmica indistintament mitjançant
la seva classificació en el grup o subgrup i categoria de classificació
corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics
de solvència exigits a la clàusula anterior.

10. GARANTIA2____________________________________________________
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en
l'article 145 de la LCSP, haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de
contractació una garantia definitiva . La seva quantia serà igual al 5 % de l'import
del preu final ofert pel licitador3, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. La constitució
d'aquesta garantia haurà de ser acreditada en el termini de 7 dies hàbils a
comptar des de l'enviament de la comunicació.
Aquesta garantia s'ampliarà en un 5 % en el cas que l'oferta de l'adjudicatari
resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.
El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o
privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.

2 D'acord amb l'article 108.2 LCSP la garantia definitiva es pot constituir mitjançant retenció en el preu. En aquest cas, s'haurà de fixar
en el plec la forma i condicions de la retenció.

3 En cas de contractes amb preus provisionals el percentatge es calcula amb referència al preu màxim fixat. Quan la

quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris l’import de la garantia a constituir s’ha de fixar atenent el
pressupost base de licitació.
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En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la
quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la
unió temporal.
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El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP
acreditarà la seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del
requeriment. De no complir-se adequadament s'entendrà que el licitador ha retirar
la seva oferta procedint a exigir-li l'import del 3 % del pressupost base de licitació,
en concepte de penalitat.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
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 que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
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 aquesta no es resolgui serà causa de resolució del
contracte.
El termini de garantia es fixa en un any4

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS5
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.

Presentació de documentació
Presentació electrònica
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en un arxius electrònics mitjançant, única i exclusivament, a la
plataforma de contractació de electrònica accessible a l’adreça web següent:
4 Art. 111.5 de la LCSP preveu el terminis generals.
5 Art. 145.7 LCSP defineix les millores com a prestacions addicionals sense que aquetes puguin alterar la naturalesa de les prestacions
ni l'objecte del contracte.
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13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/e
mpreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES, en el termini màxim de 15 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.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a
les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut
dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels
tramesos en l’oferta, a través de 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 tècniques6 necessàries per a la presentació electrònica

6 Disp. Addicional 16.1.j) LCSP s'han d'ajustar a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a

restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i
control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient
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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.

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

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/e
mpreses/eines.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
word, pdf, excel.
Contingut de les proposicions:
SOBRE ÚNIC- Documentació Administrativa i documentació dels criteris
avaluables de forma automàtica
Inclourà:
a Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX I, signada pel
representant legal (a banda, també caldrà emplenar la declaració
responsable del DEUC que es publiqui al perfil del contractant).

b (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.
c

Annex II de declaració sobre alteració de dades que figuren al Registre de
Licitadors (si escau).

d Annex III: Oferta tècnica
e 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
14 i la proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com
ANNEX V.
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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.

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

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 cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a
un mateix licitador, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent
d'adjudicació.
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.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que
consten a registres públics i els Documents valorables mitjançant un judici de
valor.

14. 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
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Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència
que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència
dels licitadors.

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
PUNTUACIÓ
1

CRITERI ECONÒMIC

MÀXIMA
40

Oferta econòmica
Es calcularà la puntuació d'acord amb la fórmula següent:
V= POE màx x oferta més baixa

15

5pts/producte/setmana durant el curs
(s'exclouen oli, sal, espècies, maionesa i similars..)
(només computen una vegada, encara que concorrin els dos
trets alhora: ecològic i proximitat)
Producte ecològic: segons Reglament CE nº834/2007 i que dis
posa de certificat acreditatiu
Producte de proximitat: "venda de productes agroalimentaris,
procedents de la terra o la ramaderia o bé com a resultat d'un
procés d'elaboració o de transformació que els productors agra
ris fan en favor del consumidor/a final, directament o amb interme
diaris (segons Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre acreditació de
la venda de proximitat de productes agroalimentaris-DARPA)
(màxim de 15 punts)
b Proposta menús per a sopar nutricionalment equilibrat amb el
dinar
Pel compromís de presentar mensualment una proposta de menús
pel sopar, equilibrada nutricionalment amb els àpats del dinar
(màxim 5 punts)
3. MILLORES
a Inversió: renovació electrodomèstics

5

15

Compromís d'adquirir i instal·lar nou forn elèctric, fregidores
(mínim mateixa qualitat a l'existent, eficient energèticament)
(màxim 5 punts per electrodomèstic)
b Millora de la ràtio monitor/alumnes

25

Increment del nombre mínim establert de monitors. (màx. 25 punts)
25 pts per:
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a

oferta a valorar
2. CRITERIS ALIMENTARIS
Introducció de productes ecològics o de proximitat

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
Ràtio 1/10 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/15 per alumnes de primària
15 pts per:
Ràtio 1/12 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/15 per alumnes de primària
10 pts. Per:
Ràtio 1/12 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/20 per alumnes de primària
TOTAL MÀXIM PUNTUACIÓ

100

CLÀUSULA 15. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació
dels criteris següents:
1.- CRITERI ECONÒMIC: 40 punts
a) Millor oferta econòmica

2.- CRITERIS ALIMENTARIS: 15 punts
a.- Incorporació de productes que compleixin com a mínim un dels requisits
següents:
- Ecològics (1),
- de proximitat (2),
S’atorgaran 5 punts per la introducció d’un producte en el menú que sigui ecològic
i/o de proximitat, mantingut al llarg del curs (quan es parla de producte mantingut
al llarg del curs no cal que sigui el mateix. Aquest producte pot variar al llarg de
l’any, ex: en època de taronges es pot oferir aquest producte, però passada
l’estacionalitat es pot substituir per un altre). Del que es tracta és que hi hagi
sempre un producte que compleix les característiques incorporat setmanalment
en l’elaboració del menú.
De tal manera que s’obtindran els 15 punts amb la incorporació de 3 productes
d’aquestes característiques per cada setmana de vigència del contracte.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 1 de l’annex III d’aquest plec.
Els productes que compleixen més d’un dels requisits només es valoraran una
vegada.
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Es calcularà la puntuació d'acord amb la fórmula següent:
V= POE màx x oferta més baixa
oferta a valorar
(POE = puntuació màxima oferta econòmica)

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

No es tindran en compte els condimentes com a producte (oli, sal, espècies,
maionesa,)
1 Concepte de producte de ecològic: D’acord al que regula el Reglament
(CE) nº 834/2007 i que disposa del corresponent certificat acreditatiu.
2 Concepte de producte de proximitat: “venda de productes
agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a
resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o
les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona
intermediària”. Definició del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca I
d’agricultura, ramaderia, pesca I alimentació d’acord amb el que s’estableix
al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de
proximitat de productes agroalimentaris.
PUNTUACIÓ: 15 PUNTS
b.- Proposta de menús per a sopar, nutricionalment equilibrat amb el dinar
S’atorgaran 5 punts pel compromís de presentar mensualment una proposta de
menús pel sopar equilibrada a nivell nutricional amb els àpats del dinar.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 3 de l’annex III d’aquest plec.
PUNTUACIÓ: 5 PUNTS
3.- MILLORES

b.- Increment del nombre de monitors mínim establert a la clàusula 16a del
plec de clàusules tècniques. Es puntuarà de la següent manera:
- 25 punts
 Ràtio: 1/10 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de
primària.
- 20 punts:
 Ràtio: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de
primària.
- 15 punts:
 Ràtio: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/20 per als alumnes de
primària.
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a.- INVERSIÓ: renovació electrodomèstics
Compromís de renovar el elecrtrodomèstics actuala, i substituir-los per un que
com a mínim cobreixi les mateixes funcions i capacitat, amb la major eficiència
energètica possible.
PUNTUACIÓ MÀXIMA: 15 punts (5 punts per electrodomèstic)

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 5 de l’annex III d’aquest plec.
PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 PUNTS

16. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics bé a través del
sistema de la plataforma electrònica de contractació del sector públic, o bé mitjançant el
sistema de notificació electrònic de l’Ajuntament.
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. 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 de l’interessat a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Caldrà accedir al següent enllaç: https://cornudella.sedelectronica.es/ (accedint a
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Per fer la verificació de tots criteris es farà per mitjà de la documentació que es
detalla.
NÚM.
METODE DE VERIFICACIÓ I
CRITERI
CRITE
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
RI
Informe mensual relacionat a
Incorporació de productes.
2a
l’annex IV del plec de clàusules
tècniques.
Entrega trimestral de la relació de
Proposta de menús per sopar
2b
menús per sopar amb la resta de
menús.
Entrega al registre de l’Ajuntament
Increment del nombre de
d’una còpia de cadascun dels nous
3b
monitors
contractes que es realitzin durant
l’execució del contracte.
Entrega
de
les
factures o
Inversions a realitzar
3a
pressupostos des equipaments i
estris adquirits

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
l’apartat de bústia electrònica)
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.
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.

17. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES
Mesa de contractació

TITULARS:
President:
Vocal:
Vocal:

Sr. Salvador Salvadó Porqueras, alcalde de l’Ajuntament
Sra. Olga Gibert Plana, secretària – interventora de l’Ajuntament
Sra. Anna Pozo Bodro, servei administratiu

Secretària:

Sra. Anna Pozo Bodro, servei administratiu

SUPLENTS:
President:
Sra. Maria Gomis Marsal, 1a tinent d’alcalde
Sr. Salvador Olivé Luaces, 2n tinent d’alcalde

Vocal:

Secretari – interventor, serveis del SAM Diputació de Tarragona

Vocal:
Secretària:

Cristina Dalmau Malondro, servei administratiu
Cristina Dalmau Malondro, servei administratiu

7 Disp. addicional 2a LCSP
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La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres 7 i la seva composició
es publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució (decret
d’alcaldia núm. 2019-0123 de 112 d’agost de 2019):

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

Addicionalment, es preveu un tercer suplent de President de la mesa, al regidor
d’ensenyament, Sr. Carles Simarro Haba.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels
tècnics8 que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
Totes les actes i informes de la mesa de contractació es publicaran en el perfil de
contractant d'acord amb l'art. 63 de la LCSP.
L'actuació de la mesa de contractació s'adaptarà en funció dels sobres que el licitador
hagi de presentar en formular la seva oferta, ja que aquest presentarà un únic sobre quan
en el procediment no es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació de la qual
depengui d'un judici de valor i dos sobres quan es contemplin aquests criteris. Tenint en
compte l'anterior, l'actuació de la mesa de contractació serà la següent:
En aquells casos en els quals el licitador solament hagi de presentar un únic sobre la
mesa de contractació en acte públic procedirà a l'obertura de la proposició i a la seva
lectura.

1
2
3
4

Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits del
plecs, avaluar i classificar les ofertes.
Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació
Comprovar en el Registre de Licitadors i Empreses classificades que l'empresa esta
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.
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.

8 Art. 157.5 LCSP es pot demanar informe a les organitzacions d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives
de l'àmbit de l'activitat i a les organitzacions sindicals.
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Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa:

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari
no presenti 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.

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 37.
Resolució d’empat de les proposicions:
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
preferència en l'adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o
activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons en resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre
oficial.
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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.
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-

La oferta que presenti una proposta educativa ajustada a les necessitats i
característiques del centre, incloent criteris d’educació ambiental, nutricional etc...

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el
moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.

18. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
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:
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació 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.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis
col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.
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
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En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la
mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat per què la
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta
resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta
anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractació sol·licitarà a
l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per
l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc dies hàbils a
comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per
escrit.
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considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

I

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.

19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest
plec.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de
procedir a la formalització del contracte.

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
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Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia
fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes previstos en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un termini no superior a 5
dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a la seva formalització.
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adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació e l’adjudicació a les empreses licitadores.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en
els apartats anteriors.
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.

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.

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes són:
a

Condició d’execució mediambiental: amb la finalitat d’evitar desplaçaments
innecessaris per acudir al pavelló esportiu, i per tant, reduir l’emissió de gasos que es
deriva dels desplaçaments, es donarà preferència a les persones que estant
suficientment habilitades professionalment i resideixin al mateix municipi.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.
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b

Condició de compliment i coordinació amb la direcció de l’Institut Escola de
Cornudella de Montsant, pel que fa a les mesures preventives del COVID19.

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte
i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de
conformitat amb la clàusula 29 del present plec

22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els
límits establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives
haurà de donar-se audiència al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I SEGUIMENT

L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin
per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
1
2
3
4

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones;
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada
del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea d’Ensenyament del
Ajuntament de Cornudella de Montsant
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procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny,
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també
als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el responsable
del contracte
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió
de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com
a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.

25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències
ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
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El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin
en relació amb el compliment de la prestació contractada
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L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
 La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments

DEFECTUOS

DEL

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable
del contracte.
L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que es
detallen a continuació pel compliment defectuós o incompliment del contracte:
27.1 Compliment defectuós del contracte : manca de puntualitat en la prestació del
servei, o absències sense avís ni substitució de la persona
 La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
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27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT
CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
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En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats
(amb el límit que cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al
10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà
superar el 50 %).
2

Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte els mitjans personals o materials establerts en la
clàusula 9 d’aquest plec
 La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats
(amb el límit que cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al
10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà
superar el 50 %).

3

Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula 21 d’aquest plec.
La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats
(amb el límit que cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al
10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà
superar el 50 %).
Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment
dels pagaments, prevista en aquest plec

4

 La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats
(amb el límit que cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al
10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà
superar el 50 %).
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En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
Contractes de serveis que comporta prestacions directes a favor del ciutadans.

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.
27.5.-Incompliments contractuals lleus:
a No respectar les normes de funcionament del servei, 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.
c 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.
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.
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Si de l'incompliment per part del contractista es derivés pertorbació greu i no reparable
per altres mitjans en el servei i l'Administració no decidís la resolució del contracte, podrà
acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella desaparegui de conformitat
amb l'art. 312 de la LCSP. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a l'Administració els
danys i perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.
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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
del centre 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.
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.
27.6.- 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
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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.
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.
27.7.- 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,
Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: A4STCDTF65KHL3XP5JYZNWHJ5 | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 49

Priorat

Ajuntament de Cornudella de Montsant

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.
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.
27.8.- 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
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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.
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.
27.9.- Els incompliments contractuals es sancionaran de la manera següent:
a Els lleus, amb multes de fins a 300 euros.
b Els greus, amb sancions econòmiques des de 301 euros fins a 1.500
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 1.501 euros a 3.000
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.
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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.

28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

El pagament del servei es farà segons els procediments definits a la clàusula 6 del plec
de prescripcions tècniques reguladores del present contracte del servei educatiu de
menjador
Com a annex a la factura, l’empresa adjudicatària presentarà un certificat emès pel
director/a de l’escola o membre de l’equip directiu en qui el director delegui aquesta
responsabilitat, en el que hi constarà,
a Llistat de tots els usuaris del servei amb el detall de dies d’utilització, total dels
serveis prestats per cada usuari i l’especificació de la tipologia d’usuari (fix,
esporàdic, beca 50% o beca 100%).
b Resum del total de serveis per tipologia d’usuari.
Tal i com estableix la clàusula 1 d’aquest plec, l'empresa adjudicatària gestionarà el
cobrament als usuaris o a les seves famílies i establirà les condicions de pagament tenint
en compte que només es cobraran els serveis efectivament prestats per comensal i dia i
els serveis d’aquells usuaris fixes que no hagin comunicat, dins l’horari establert, que no
faran ús del servei de menjador.
L'empresa adjudicatària habilitarà formes de cobrament, ja sigui amb el personal adscrit
al centre o bé a través d'una entitat bancària.
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En el cas que la forma de cobrament sigui a través d’una entitat bancària, l’empresa serà
responsable de la seva gestió i haurà d’establir els mecanismes que garanteixin els
cobraments dels imports als usuaris del servei.
En el cas que un usuari no atengui el pagament de 2 rebuts mensuals, l’empresa
adjudicatària comunicarà aquesta situació a l’Ajuntament per tal que aquest intervingui en
la gestió d’aquests impagats.
L’empresa adjudicatària presentarà al registre de l’Ajuntament una liquidació (en format
electrònic i, si escau, en format paper) corresponent a cada mes que contindrà:

a La relació dels imports cobrats a cadascun dels usuaris del servei.
b Relació dels rebuts que han resultat impagats i la relació de gestions de
cobrament realitzades per l’empresa adjudicatària. En el cas d’existir rebuts
que han resultat impagats dues vegades s’inclourà sol·licitud de que
l’Ajuntament assumeixi la gestió d’aquests rebuts impagats.
c El llistat amb la relació dels serveis prestats a cadascun dels usuaris becats
i pels quals l’empresa sol·licita l’abonament a l’Ajuntament.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP . La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i no es
podrà presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte del contracte i s’hagi
expedit la declaració de recepció de conformitat total per part del responsable d’aquest
contracte.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és L01430496
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
La presentació de la factura sense la relació i detall de a informació d’usuaris i menús
Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: A4STCDTF65KHL3XP5JYZNWHJ5 | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 49

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
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d’acord amb el plec de prescripcions tècniques de contractació que es requereix per a
l’efectiva comprovació de la prestació del servei, podrà suposar l’endarreriment en el
pagament de la factura per causa imputable a l’adjudicatari. La manca d’informació
preceptiva suposarà que no sigui reclamable el pagament de l’import encara que la
factura hagi tingut entrada pel registre.

30. REVISIÓ DE PREUS
Els preus dels contractes només podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada
en els termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.
Sols procedirà la revisió de preus quan el període de recuperació de la inversió del
contracte sigui igual o superior a 5 anys.

31. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o
condicions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

1

2

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula 28 d’aquest plec
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
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L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació
segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte.
En cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin
contacte habitual amb menors, l'empresa contractista ha d'acreditar que el personal
que adscriu a l'execució del contracte compleix el previst en l'art. 13.5 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament Civil.
Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la
consideració de condicions especials d’execució del contracte:
a Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
g Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.
L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i
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garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i
mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar
del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb
l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i de lliurar,
si s’escau, les instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i
funcionament adequats.

33. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA
CONTRACTISTA
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint
els requisits de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament
del compliment d’aquells requisits.

L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el
poder de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi la prestació
íntegra dels serveis contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels seus treballadors,
sense que l’Ajuntament interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador més
enllà d’assegurar-se que en tot moment disposa dels efectius compromesos i de la
correcta execució del servei. En particular, assumirà la negociació i pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions, les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la imposició, si s'escau, de sancions
disciplinàries, les obligacions en matèria de Seguretat Social, inclòs abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets i obligacions es derivin
de la relació contractual entre empleat i ocupador.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari a tots
els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle de
dependència funcionarial ni laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas la
consolidació de les persones que han executat els treballs objecte del contracte com
personal de l'Administració.
Amb caràcter general, la prestació dels serveis que comportin prestacions directes a favor
de la ciutadania s'efectuarà en dependències o instal·lacions diferenciades de les de la
pròpia Administració contractant. Si això no fos possible, es faran constar les raons
objectives que ho motiven. En aquests casos, a l'efecte d'evitar la confusió de plantilles,
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L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, informant
en tot moment a l’Ajuntament.
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s'intentarà que els treballadors de l'empresa contractista no comparteixin espais i llocs de
treball amb el personal al servei de l'Administració, i els treballadors i els mitjans de
l'empresa contractista s'identificaran mitjançant els corresponents signes distintius, tals
com a uniformitat o retolacions
L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable,
integrat en la seva pròpia plantilla, que serà l’únic interlocutor amb qui es relacionarà
l'Ajuntament i a qui correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà
directament les ordres i instruccions a la resta de treballadors de l'empresa adjudicatària,
per a la correcta execució de les prestacions objecte del contracte. Així mateix, controlarà
l’assistència d’aquest personal al seu lloc de treball.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar mensualment declaració responsable i
documentació acreditativa, respecte als treballadors destinats a l’execució del contracte,
conforme s’han abonat els salaris meritats, així com les quotes de la Seguretat Social
corresponents, inclosos als TC1 i TC2, durant al període de vigència del contracte.
En cap cas s’ha d’identificar en el contracte el nom dels treballadors que l’empresa
utilitzarà per complir el contracte, ni cap altre element que pugui suposar que l’objecte del
contracte és la posada a disposició de l'Administració d’un treballador concret.
Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter d’essencials, i
el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de
conformitat amb la clàusula 28 del present plec.
Subrogació de personal: als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP, s’adjunta com a
annex II del plec de prescripcions tècniques la relació de personal actualment adscrit a la
prestació del servei (lot 1), facilitada per les anteriors empreses i que cal subrogar d’acord
al que regula el conveni col·lectiu corresponent i la legislació laboral aplicable .S’ inclouen
a l’annex II les dades relatives a les condicions dels contractes dels treballadors
necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per part de les empreses licitadores.
En relació a cada lot, el contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en
matèria laboral i de seguretat social, i del conveni col·lectiu corresponent. Així mateix,
està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del
Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en
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tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma,
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.

34. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant
l'execució del contracte es realitzin modificacions del seu objecte, llevat que concorrin
causes de força major (ex: mesures preventives per pandèmies, catàstrofes, etc...) i
aquelles que legalment puguin aprovar-se per mutu acord.
Es fa exprés esment que en cas que s’hagin d’adoptar mesures preventives per causa de
pandèmia que impliquin el cessament del curs lectiu, o aconsellin el tancament del servei
de menjador, el contracte es prorrogarà un any addicional en benefici i compensació al
contractista. Tot això, amb

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents:
a L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
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.
c L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
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d

solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibició de contractar.
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

36. SUCCESSIÓ DE LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada
en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment
de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a Comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
- Identificació del subcontractista (dades de personalitat, capacitat i
solvència).
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.
b No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per
contractar amb l'Administració ni amb suficient capacitat, solvència i habilitació
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professional precisa per executar les prestacions concretes que se
subcontracten.
c El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici
dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels
treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en
el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i
control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
d El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de
l’Ajuntament, amb sotmetiment estricte als plecs de clàusules administratives
particulars i als termes del contracte.
f El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les
prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal
en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives
apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament o Ajuntament de Cornudella de Montsant).
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal que
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l’execució del present contracte implica el tractament de dades de caràcter personal de
persones identificades o identificables, per la qual cosa el contractista haurà de signar un
clausulat específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el tractament
de les dades.

39. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de
la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:
a

b
c
d
e
f

El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament,
tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació, tret que en el
plec s'assenyali un altre menor.
Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
Les establertes en el present plec.
El rescat del servei per l'Administració per a la seva gestió directa per raons d'interès
públic.
La supressió del servei per raons d'interès públic.

En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.

40. REGIM DE RECURSOS
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment
i extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
-

Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi
a la via administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de
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Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar
l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.
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-

contractació, en el termini d’un mes.
Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes,
o ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del
Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona.

41. TRIBUNALS COMPETENTS

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions previstes
a l’article 44.1 LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris

ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP
En/Na ___________________________________________________,

amb

DNI
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i 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 legislació bàsica del
procediment administratiu comú; 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.
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____________________ actuant en nom propi / en representació de l’entitat mercantil
_____________________________________________________________________,
provista del CIF: ________________ amb domicili a ____________________________
________________________________, en qualitat de licitador en el procediment obert de
la contractació del Servei educatiu de menjador escolar de l’Institut Escola de Cornudella
de Montsant i la llar d’infants municipal, DECLARA RESPONSABLEMENT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del Servei educatiu de menjador
escolar de l’Institut Escola de Cornudella de Montsant i la llar d’infants municipal
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 per ser adjudicatari del
contracte de serveis, en concret:
□ Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
□ Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

□ Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
[Solament en cas d'empreses estrangeres].
□ Que l'adreça de correu electrònic
___________________________________.

en

què

efectuar

notificacions

és

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es
fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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□ Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

ANNEX II
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE DE LICITADORS
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES
ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS

DADES
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Lloc, data i signatura]

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

En/Na ___________________________________________________,
amb
DNI
____________________ actuant en nom propi / en representació de l’entitat mercantil
_____________________________________________________________________,
provista del CIF: ________________ amb domicili a ____________________________
________________________________, en qualitat de licitador en el procediment obert de
la contractació del Servei educatiu de menjador escolar de l’Institut Escolade Cornudella
de Montsant i la llar d’infants municipal, DECLARA RESPONSABLEMENT:
□ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la
Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies, i que es
corresponen a la diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració.
□ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la
Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________

-

___________________________

-

___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la present
declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data
______________________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

ANNEX III
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
OFERTA TÈCNICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CONVOCAT PEL AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE MENJADOR ESCOLAR DE
L’INSTITUT ESCOLA DE CORNUDELLA DE MONTSANT
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[Lloc, data i signatura]

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

En/Na __________________________________________________, major d'edat, veí de
________________________, amb domicili al carrer _________________________
___________________________________
núm
_____.pis
___,
provist
del
DNI/NIF______________________, actuant en nom i representació de l’entitat mercantil
_____________________________________________________________, assabentats
del procediment obert per a la contractació del Servei educatiu de menjador de l’Institut
Escola de Cornudella de Montsant i la llar d’infants municipal dins el període lectiu,
acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives i al Plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes legals que
regulen la contractació del sector públic formula la següent OFERTA TÈCNICA:
1. PRODUCTES DE PROXIMITAT I/O ECOLÒGICS.
(escollir una opció marcant amb una “X”)
□ NO es compromet a incorporar cap producte de proximitat i/o ecològic.
□ SÍ es compromet a incorporar productes de proximitat i/o ecològics. En concret,
s’incorporaran ................... (indicar el número de productes) productes en l’elaboració
dels menús cada setmana.

3. PROPOSTA DE MENÚ PEL SOPAR:
□ NO es compromet a fer arribar mensualment amb el menú dels dinars una proposta de
menú per sopar a les famílies usuàries del servei.
□ SÍ, es compromet a a presentar mensualment una proposta de menús pel sopar
equilibrada a nivell nutricional amb els àpats del dinar.
4. INCREMENT DEL NOMBRE DE MONITORS:
□ NO es compromet incorporar personal per augmentar la ratio de personal.
□ SÍ es compromet incorporar personal per augmentar la ratio de personal. Indicar quina
millora de ràtio segons l’opció que consta als criteris d’adjudicació :

(omplir el quadre en cas afirmatiu)
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2. ADAPTACIONS D’INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES:
□ NO es compromet a fer les adaptacions necessàries per adaptar els menús especials en
casos d’intoleràncies i/o al·lèrgies.
□ SÍ, en relació als plats/productes al·lergogens o causants de la intolerància (que es
relacionen a continuació) es compromet a adaptar-los amb els plats/productes alternatius
següents, cada vegada que aparegui en la planificació del menú:

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

5. PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT AMB NEE:
□ NO es compromet incorporar personal d’atenció directa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
□ SÍ, es compromet incorporar........... persones que realitzin les tasques d’atenció directa a
aquell alumnat amb necessitats educatives especials dins de la franja horària del servei de
menjador (vetllador).
6. APLICACIONS O EINES PER LA MILLOR GESTIÓ DEL SERVEI:
□ NO posa a disposició cap aplicació informàtica / portal web
□ SÍ posa a disposició aplicació informàtica / portal web
En cas de no indicar l’aplicació o enllaç, aquest criteri no serà puntuable.
7. FORMACIÓ PER AL PERSONAL D’ATENCIÓ DRECTA:
Es compromet a formar als treballadors del servei de menjador, amb l’assistència mínima
d’un 50% de la plantilla, amb els cursos següents i d’una durada mínima de 8 hores:
□ NO
□ SÍ
Sempre que el Ajuntament ofereixi algun d’aquests cursos es compromet a fer-hi
participar els seus treballadors.
8. INVERSIONS A REALITZAR
Manifesta que l’entitat
□ NO esta disposada a realitzar cap tipus d’inversió.
□ SÍ esta disposada a realitzar les següents inversions:
Marcar si
s’efecturà
□
□
□

Totals..................................
(Lloc, data i signatura del proponent)

SR. PRESIDENT DE EL AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT
ANNEX IV
GARANTIA DEFINITIVA
MITJANÇANT RETENCIÓ EN EL PREU
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Cost
econòmic,
(aproximat)

Inversió a realitzar

Ajuntament de Cornudella de Montsant
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU
Sr./Sra. _____________________________________________________ amb DNI núm.
_______________, en representació de ________________________________
____________________________________________, NIF núm. _______________,
domiciliada a __________________________________________________________
__________________________________.
MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat que
represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte
mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera factura, en el moment de la seva
aprovació.
SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la
primera factura, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import suficient per
fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del contracte.

ANNEX V
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[Data i signatura]
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Priorat

OFERTA ECONÒMICA
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de
l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient
per a la contractació del servei de menjador escolar dels centres docents de l’Institut Escola
de Cornudella de Montsant i la Llar d’Infants Municipal per procediment obert no
harmonitzat, faig constar que conec els Plecs que serveixen de base al contracte i ho
accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte
del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,

DILIGÈNCIA.- La poso jo, la secretària-interventora, per fer constar que aquests
Plecs han estat aprovats mitjançant decret d’alcaldia de data 20/11/2020,
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Signat: Olga Gibert Plana,
Secretaria interventora

