INFORME PER A L’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRATACIÓ DEL SERVEI
D’ALIMENTACIÓ DE L’ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT QUE INCLOU EL
SERVEI DE CÀTERING SOCIAL
SERVEI O UNITAT QUE IMPULSA EL CONTRACTE: RUBEN CALVO SANS, cap del
Servei de Joventut i MONTSERRAT DOMÈNECH i PRAT, Cap de Serveis Socials
d’aquest Ajuntament, informen de la necessitat d’iniciar l’expedient de contractació,
d’acord amb les dades següents:
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Ruben Calvo Sans i Montserrat Domènech i Prat .
QÜESTIONS DE CAIRE TÈCNIC:
Necessitat pública que es pretén satisfer i idoneïtat del contracte: Els serveis
d’alimentació de l’Alberg Municipal de Joventut i de Catering Social que es liciten en la
present contractació preveuen un ús comú dels espais de la cuina de l’edifici de
l’Alberg Municipal. En conseqüència, es tracta de dues necessitats diferenciades però
amb un mateix espai de treball que requereix una correcta coordinació per tal que els
dos serveis es prestin sense entrar en conflicte amb les diferents necessitats de
cadascun dels col·lectius als quals va adreçat.
L’ús i la gestió d’aquests espais i de l’adequació a cada un dels serveis que s’hi ha
d’oferir queda sota la coordinació del SERVEI DE JOVENTUT i dels SERVEIS SOCIALS
de l’Ajuntament de Vilafranca.
Els serveis que s’han de prestar són els següents:
A. ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT (AMJ):
Es pretén implantar el servei d’alimentació d’AMJ per completar els serveis bàsics
de l’alberg, oferint la possibilitat que els usuaris, a més de pernoctar, puguin fer
tots els àpats a l’alberg.
La instal·lació, amb una capacitat de 60 llits, està destinada principalment a
l’allotjament de grups, però també de famílies i persones de manera individual.
Forma part de la Xanascat (Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya), de la REAJ (Red
de Albergues de Juventud de España) i de la xarxa Hosteling International. Està
disponible per ser utilitzat 360 dies a l’any, tot i que es posa en funcionament
segons la demanda i sempre que existeixin un mínim de 10 usuaris.
B. CATERING SOCIAL:
El Servei de càtering social de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és un
programa organitzat pels Serveis Socials Bàsics municipals des de l’any 2010.
El càtering social consisteix en la provisió d’àpats a persones i/o famílies que, com
a conseqüència de la desocupació, pèrdua substancial d’ingressos o d'altres
dificultats específiques, necessiten suport a causa de la seva situació d’emergència
alimentària i són derivades pels professionals dels Serveis Socials Bàsics. Amb
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aquest servei es poden garantir de forma continuada les necessitats bàsiques en
alimentació de les famílies usuàries (la major part d’elles, amb menors al seu
càrrec)
L’ajuntament no disposa de perfils professionals per poder dur a terme aquests
serveis. Així mateix, es tracta de dos serveis amb un nivell d’atenció als usuaris que
pot fluctuar significativament en la seva demanda, motiu pel qual s’ha de comptar
amb un servei de proveïdor que es pugui adaptar a aquesta fluctuació, amb un grau
elevat d’especialització per a donar la resposta adequada.
Expedient: 53/2021/1408
Objecte del contracte:
A. ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT:
Subministrament de menjars a través de càtering que ofereixi esmorzars,
dinars, berenars, picnics, sopars i productes de cafeteria per a les persones
usuàries de l’ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT (AMJ)
B. CATERING SOCIAL:
És objecte del següent contracte el subministrament en línia calenta de menjars
elaborats (càtering) per al conjunt de persones usuàries del Servei de CATERING
SOCIAL en la quantitat necessària segons demanda real, i servei de lliurament de
menjar i neteja de carmanyoles.
Codi CPV: 55520000-1 Serveis de subministrament de menjars des de l’exterior
Divisió per lots: No es pot comptar amb dues empreses diferents que treballin
oferint els dos serveis de càtering compartint els mateixos espais d’actuació.

Preu: El preu de licitació del contracte es fixa d’acord amb els preus màxims
següents:
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Serveis

Preu màxim

Import

Alberg Municipal de Joventut
Esmorzars

979

3,50 €

3.426,50

Dinars i sopars ordinaris

417

6,50 €

2.710,50

Dinars i sopars infantils

167

5,00 €

835,00

Dinars i sopars adaptats

83

6,50 €

539,50

Dinars i sopars esportistes

83

6,50 €

539,50

Berenars

83

1,70 €

141,10

Pícnic

83

3,25 €

269,75

Menú celebracions

25

7,50 €

187,50

167

2,00 €

334,00

25

1,80 €

45,00

Consumicions cafeteria
Cafè-descans
Base Alberg Municipal de Joventut

9.028,35

IVA 10 %

902,84

Total Alberg Municipal de Joventut

9.931,19

Catering social
Menús

8.330

4,03 €

IVA 10 %

33.569,90 €
3.356,99 €

Total menús Càtering Social

36.926,89 €

Lliurament i neteja mensual

6

1.703,51 €

IVA 21%

10.221,06 €
2.146,42 €

Total lliurament i neteja

12.367,48

Base Càtering Social

43.790,96 €

IVA Càtering social

5.503,41 €

Total Càtering social

49.294,37 €

Total Base imposable

52.819,31

IVA

6.406,25

Total

59.225,56

Els valors s’han determinat en base a preus consultats prèviament al mercat i en
relació als costos de personal, s’ha basat en el que es determina en el Conveni
Col·lectiu de Treball per al sector de les Col·lectivitats de Catalunya (Codi de conveni:
79100055012013 ).
El pressupost presenta la següent estructura de cost:

Cost directe

43.330,03

Cost indirecte

15%

6.499,50
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Total cost

49.829,54

Benefici industrial

6%

Base imposable

2.989,77
52.819,31

IVA

10%

4.259,83 €

IVA

21%

2.146,42 €

TOTAL

59.225,56

Pressupost i aplicació pressupostària: El pressupost municipal destinat al
contracte és de 59.225,56 € euros IVA inclòs, repartit en les següents anualitats i
aplicacions pressupostàries:
2021 3.33702.22699, alberg municipal: 4.941,26€
2021 3.23103.22799, càtering social: 20.540,06€
2022 3.33702.22699, alberg municipal: 4.989,93€
2022 3.23103.22799, càtering social: 28.754,31€
La quantitat de menús a subministrar i serveis a prestar en cada àmbit, queda limitat
per la disposició econòmica de cada partida.
La forma de pagament serà mensual en base al menús servits i serveis prestats.
Previsió de modificacions del contracte: sí, per variació en quantitat de menús i
serveis de 20%, per augment d’usuaris tant de l’alberg municipal com del càtering
social.
Modificació de contracte 20%
Preu de licitació
Modificació màxima

10%

52.819,31
5.281,93

Durada: 6 mesos des de l’inici de la seva contractació.
Solvència tècnica i professional:
De conformitat amb l’article 159.6.b) LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de
la solvència tècnica o professional.
Solvència econòmica i financera:
De conformitat amb l’article 159.6.b) LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de
la solvència econòmica i financera.

Condicions especials d’execució del contracte:
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Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment
per part de l’empresa contractista, són les següents:
 Submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades.
 El contractista haurà de presentar al responsable del contracte la documentació
acreditativa del seu compromís a garantir el respecte als drets laborals bàsics
al llarg de la cadena de producció dels articles que hagi proposat subministrar
mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions Fonamentals de
l’Organització Internacional del Treball així com també de la disposició d’una
política compromesa de gestió, en quant al medi ambient i a la prevenció de
riscos laborals.
 L’adjudicatari haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar
l’impacte mediambiental que l’execució del servei pugui ocasionar, fent una
correcta gestió dels residus i els embalatges i del material a utilitzar.
 Pel que fa a l’àmbit social cal prendre mesures per a un consum responsable i
prevenir el malbaratament dels aliments.
Obligacions essencials d’execució del contracte:

El compliment de les condicions especials del contracte i de la normativa de seguretat
alimentària i nutrició que estigui en vigor al llarg del contracte.
Les empreses adjudicatàries han de disposar de les fitxes tècniques dels plats que
componen els menús, amb la mesura dels ingredients que contenen (volum i pes) i els
al·lèrgens, per presentar-les en el cas que se sol·licitin. Així mateix, les fitxes tècniques
han d’incloure la informació dels productes utilitzats en l’elaboració dels menús segons
les normes d’etiquetatge dels productes alimentaris i d’informació a les persones
consumidores.
Les empreses adjudicatàries han de fer arribar al centre la programació mensual dels
menús de la forma més clara i detallada possible. Cal incloure-hi la data, la informació
que contingui ha de ser completa i entenedora, els dibuixos i les imatges que la poden
acompanyar no n’han de dificultar la comprensió i no pot incloure publicitat ni marques
d’aliments. També s’han de lliurar les programacions adaptades per als comensals amb
necessitats especials (intoleràncies o al·lèrgies alimentàries i altres problemes de salut
relacionats amb l’alimentació que ho exigeixin).
Els professionals assignats al contracte han de tenir formació actualitzada en seguretat
alimentària.
Els menús han d’estar dissenyats o supervisats per professionals amb formació
acreditada en nutrició humana i dietètica

Criteris de valoració:
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Criteris d’aplicació automàtica (100 %)
Preu: millora del preu fins a 60 punts. 80% dels punts a la baixa de 15% i la resta
proporcionalment, i el 20% dels punts a la major baixa i la resta proporcionalment.
Fórmula matemàtica:
PuntsA=PuntsPreu*0,2*(1-(Preu/PreuLicitació))/(1-(PreuMésBaix/PreuLicitació)).
Punts B= Punts preu*0,8*((1-(Preu/Preu Licitació))/0,15).
Si ((1-(Preu/Preu Licitació))/0,15)>1, llavors Punts B=Punts preu*0,8.
Puntuació Total=Punts A+Punts B.
Personal adscrit al servei 35 punts
Assignar a la prestació dels servei de lliurament dels menús del càtering social una
persona amb experiència en el lliurament de menjar en càterings amb finalitat social
o amb el tracte amb usuaris de serveis de caràcter social :
-

6 mesos d’experiència, 8,75 punts.
12 mesos d’experiència, 17,50 punts.
18 mesos d’experiència, 26,25 punts.
24 mesos d’experiència, 35 punts.

Cal acreditar-ho amb certificar de l’empresa en que el treballador ha realitzat les
tasques i acompanyat de la vida laboral del treballador assignat.

Disposar d’un pla de reducció de residus o mesures encaminades a reduir la quantitat de
residus i a la reutilització de productes generats en el servei (5 punts).
Criteris qualitat ofertes: no
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es considerarà que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats quan els
costos de personal detallats a la mateixa estiguin per sota dels establerts en el
conveni col·lectiu aplicable.
En la resta de supòsits, la determinació de les ofertes que presentin uns valors
anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres
objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes econòmiques presentades
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Malgrat que s'emprin un conjunt de criteris d'adjudicació, en tot cas s'entendrà que
existeix presumpció d'oferta anormalment baixa, sigui quin sigui el nombre de
licitadors, en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de les quals sigui inferiors
en mes de 25 unitats percentuals al preu de licitació
Termini de garantia: La durada del contracte
Incompliments del contractista i penalitzacions:
Els incompliments es classifiquen en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus
Tenen la consideració de faltes LLEUS:
a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal a les persones que prestin
els seus serveis en les instal·lacions, dependències o locals afectes al contracte o
bé al personal municipal encarregat de la inspecció del servei.
b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme
actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista
adjudicatària.
c) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a la prestació del
servei o de la maquinaria i el material en general.
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d) L’incompliment de les ordres donades pel responsable del contracte envers la
bona execució del servei (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions
d’urgència.
e) Retards reiterats en la prestació dels serveis (mes de dos advertències
formulades per escrit pel responsable del contracte).
f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en la prestació dels serveis (més
d’una paralització en un termini de quinze dies en qualsevol dels centres afectes a
la prestació del servei o bé dues paralitzacions consecutives).
g) El mal estat de conservació i presentació dels vehicles i/o material afecte a la
prestació del servei.
h) L’obtenció d’un resultat menor a 5 en la mitjana (en una escala de 10 punts)
en qualsevol de les avaluacions previstes ja sigui per part dels usuaris del servei
com per part de l’equip supervisor, responsable del contracte des de l’Ajuntament
i) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu al
servei objecte de prestació.
Tenen la consideració de faltes GREUS
a) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal a les persones
que prestin els seus serveis en les instal·lacions, dependències o locals afectes
al contracte o be al personal municipal encarregat de la inspecció del servei
(dos o mes vegades).
b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària (tres o mes vegades).
c) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a la prestació del
servei o de la maquinaria i el material en general (dos o més advertències
formulades per escrit pel responsable del contracte).
d) L’incompliment de les ordres donades pel responsable contractual envers la
bona execució del servei (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’urgència.
e) Retards reiterats en la prestació dels serveis (més de quatre advertències
formulades per escrit pel responsable del contracte).
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f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en la prestació dels serveis (més
de tres paralitzacions en un termini de quinze dies en qualsevol dels centres
afectes a la prestació del servei o bé tres paralitzacions consecutives).
g) La negligència per part dels empleats en la utilització de productes tòxics o
perillosos o la utilització inadequada de la maquinària.
h) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
i) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals
j) La no comunicació d’una incidència a la Corporació municipal tenint
coneixement que la mateixa comportaria una deducció del preu proporcional.
k) La prestació del servei per part del personal al servei de la empresa
contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
l) Percepció per part del personal al servei de la empresa contractista d’alguna
remuneració, cànon o gràcia provinent dels usuaris del servei.
m) La utilització d’un producte o material diferent a l’exigit per a cada tasca
especifica.
n) La utilització de maquinària no homologada o sense els dispositius de
seguretat previstos en la seva homologació
o) Les actuacions del contractista que hagin donat peu a la depreciació no
justificable del material o bé a la seva substitució per inadequació del mateix
per al compliment de la seva finalitat.
p) No facilitar o facilitar de manera incorrecta les dades del personal que s’ha de
subrogar.
q) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus
r) La reiteració específica d’un resultat menor a 5 en la mitjana d’una
avaluació per part del usuaris o del servei responsable del contracte, en la
segona passació en el termini d’un mes (tal com s’estableix en les bases del
contracte)
s) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici
tant als interessos municipals com als destinataris del serveis sense que posi
en perill la prestació del servei.
Tenen la consideració de faltes MOLT GREUS
a) L’incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes en el
plec de clàusules administratives particulars.
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b) La coacció o amenaça formulada per el personal al servei de l’empresa
adjudicatària a les persones que prestin els seus serveis en les instal·lacions,
dependències o locals afectes al contracte o be al personal municipal
encarregat de la inspecció del servei
c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària (cinc o mes vegades)
d) La manca de netedat en els uniformes del personal afecte a la prestació del
servei o de la maquinaria i el material en general (quatre o més advertències
formulades per escrit pel responsable del contracte )
e) L’incompliment de les ordres donades pel responsable contractual envers la
bona execució del servei (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’emergència.
f) Retards reiterats en la prestació dels serveis (mes de sis advertències
formulades per escrit pel responsable del contracte).
g) Paralitzacions o interrupcions reiterades en la prestació dels serveis (més
de quatre paralitzacions en un termini de quinze dies en qualsevol dels centres
afectes a la prestació del servei o bé quatre paralitzacions consecutives).
h) La negligència greu per part dels empleats en la utilització de productes tòxics
o perillosos posant en perill la salut de les persones o la utilització inadequada
de la maquinària posant en perill la salut de les persones
i) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social
j) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals
k) La no comunicació reiterada d’una incidència (tres o mes vegades) a la
Corporació municipal tenint coneixement que la mateixa comportaria una
deducció del preu proporcional
l) La prestació reiterada del servei (dos o més vegades) per part del personal al
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o
substàncies psicotròpiques.
m) La reiteració en la comissió d’infraccions greus
n) De forma específica, la reiteració d’un resultat menor a 5 en una tercera
passació al cap d’un mes de la segona, d’una avaluació per part dels usuaris o
del servei responsable del contracte, tal com s’estableix en les bases
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PENALITZACIONS per incompliments:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins al 2,5% del valor del contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins al 5% del valor del contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions fins al 10% del valor del contracte.
QÜESTIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és 58.101,24€ (IVA
inclòs).
Preu de licitació
Prorrogues
Modificacions
V.E.C.

52.819,31
0
5.281,93
58.101,24

Procediment contractació: Procediment obert simplificat abreujat.
Tramitació: ordinària
Termini presentació ofertes: 10 dies.
Lloc presentació ofertes: Mitjançant l’eina digital
mitjançant el Perfil del contractant de l’ajuntament.

Sobre

Digital

accessible

Mesa de contractació: De conformitat amb el que estableix l’article 326.1 de la
LCSP, en el procediment obert simplificat abreujat de l’article 159.6 LCSP, la
constitució de la Mesa de contractació serà potestativa per a l’òrgan de contractació.
Per tant, es fixa com a criteri la no constitució de la Mesa de Contractació en aquest
procediment.
Garantia definitiva: No.
De conformitat amb l’acord 7.4 de l’Ordre PCI/566/2019, de 21 de maig, pel qual es
publica l’Acord del Consell de Ministres de 12 d’abril de 2019, pel qual s’aprova el Pla
per l’impuls de la contractació pública socialment responsable en el marc de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, tenint en compte que
les prestacions objecte d’aquest contracte estan incloses dins l’Annex IV LCSP i
s’eximeix l’adjudicatari de la constitució de la garantia definitiva.
Revisió de preus: No
Contracte reservat a centres especials de treball: No
Obligació de contractació de persones amb dificultats d’inserció sociolaboral:
No
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Valoració, previsió i compromís de supervisió per part del responsable del
contracte dels criteris d’execució relatius a responsabilitat social, condicions
laborals i qualitat mediambiental: Sí.
Assegurança RC exigida: 500.000 euros.

Vilafranca del Penedès, 24 de setembre de 2021
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN_2
53/2021/1408

Codi validació document:
13521302764656131715
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 12 de 12

