PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que regiran el contracte de
gestió de serveis públics, mitjançant concessió administrativa, dels menjadors
escolars gestionats pel Consell Comarcal de la Noguera per al curs 2016-2017

Primera. Objecte del contracte i disposicions generals
1. Aquest plec comprèn les clàusules administratives particulars que serviran de base per
contractar la gestió del servei de menjador dels centres educatius de la comarca de la
Noguera gestionats pel Consell Comarcal, durant el curs escolar 2016-2017, que es presta
en virtut de la delegació atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i de conformitat amb el conveni subscrit a l'efecte.
L’explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió administrativa per la
qual cosa el servei es gestionarà a risc i ventura de l’empresari.
2. La descripció detallada del servei públic que s’ha de gestionar consta en el plec de
prescripcions tècniques, i es durà a terme d’acord amb el que aquest disposa i amb el
present plec de clàusules administratives particulars, els quals els licitadors declararan
conèixer i acceptar pel fet d’acudir a la licitació.
Per a tot allò no previst en aquests plecs de clàusules s’ha de tenir en compte el que
disposen les normes següents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que tingui caràcter
bàsic i no contradigui la LCSP.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
comarcal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als
centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.
En defecte de la normativa anterior s’aplicarà la resta de normes de dret
administratiu i altres normes de dret privat.

3. D'acord amb l’article 67.2.a) del RGLCAP, en aquesta contractació s’estableixen les
codificacions següents:
CPV: 55523100-3
CPA: 56.29.20

Serveis de menjars per a escoles
Serveis de menjadors col·lectius
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4. El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert i tramitació urgent d’acord amb
l’article 112.b) del TRLCSP, en el qual els licitadors interessats podran presentar una
proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors,
d'acord amb el que preveu l'article 157 del TRLCSP.
De conformitat amb el que estableix l’article 13 del TRLCSP, aquest contracte no està
subjecte a regulació harmonitzada.
5. Als efectes del que disposa l’article 22 del TRLCSP, les necessitats administratives per
satisfer en la present contractació i la seva idoneïtat, estan recollides a l’informe emès pels
serveis tècnics d'ensenyament del Consell Comarcal que es troba en l’expedient de
contractació.
6. L'objecte del contracte no admet fraccionament. Per tant, les propostes dels licitadors
hauran de referir-se a tots els centres educatius de la comarca de la Noguera als que el
Consell Comarcal presta el servei de menjador escolar i que es detallen a l’Annex número 1
del plec de prescripcions tècniques.
7. L’objecte del contracte serà ampliable als nous centres educatius que s’adhereixin al
servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal amb posterioritat a l’adjudicació,
així com als nous alumnes que vulguin fer ús d’aquest servei d’acord amb les possibilitats
del menjador de cada escola. Les modificacions de l’objecte del contracte referents a la
incorporació de nous centres o a la disminució per causes degudament justificades dels
actualment adherits, i la incorporació o minoració de comensals, seran obligatòries per
l’adjudicatari, el qual no tindrà dret a cap indemnització per part del Consell Comarcal.
Per dur a terme l’objecte del contracte l’empresa adjudicatària per a la prestació del servei
de menjador farà ús de les instal·lacions i els equipaments propis de cada centre docent.
Segona. Naturalesa jurídica
1. Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb els articles 8 i
275 del TRLCSP i 273 del TRLMRLC, i té el caràcter de contracte de gestió de serveis
públics en la modalitat de concessió, prevista en els articles 277.a) del TRLCSP i 243 i
següents del ROAS, així com a l’article 10.1 a) del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual
es regula el servei escolar de menjador als centres educatius de titularitat del Departament
d’Ensenyament, per a la determinació de les normes que s’han d’observar en la seva
adjudicació.
2. De conformitat amb la Disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, es fa constar que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern del Consell Comarcal i l’òrgan administratiu
amb competències en matèria de comptabilitat pública és la intervenció comarcal.
Tercera. Preus màxims, pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. La determinació del preu de la prestació del servei objecte del contracte es realitza
mitjançant la modalitat de preus unitaris.
Els preus totals màxims de la prestació del servei per alumne i dia, amb l’impost sobre el
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valor afegit (IVA) inclòs, són els següents:
–
–

Usuaris fixos a tots els centres:
Usuaris esporàdics a tots centres:

6,20 euros
6,80 euros

Aquests preus totals màxims de la prestació del servei escolar de menjador comprenen, a
més de l’àpat, el personal de cuina, la neteja, les activitats educatives i els monitors que fan
l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els
períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que
comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total, i els
impostos.
El licitador ha de desglossar el preu base proposat per a la prestació del servei per
alumne/dia, de la forma següent: l’import del preu de l’àpat i import del preu del monitoratge.
També ha de desglossar l’import de l’IVA que només s’aplica al preu de l’àpat, ja que el
monitoratge està exempt.
L’import del preu de l’àpat ha de representar com a mínim el 45 per cent del preu base
proposat, IVA exclòs.
El concepte d'usuaris fixos i esporàdics està definit al plec de prescripcions tècniques.
2. El pressupost base de licitació s’estima en 485.103,19 euros, IVA exclòs, d'acord amb
l'informe emès pels serveis tècnics d'ensenyament del Consell Comarcal. El pressupost s’ha
calculat prenent com a referència el preu unitari màxim del servei per als usuaris fixos, el
nombre màxim d’usuaris previstos per al curs escolar 2016-2017 segons els centres
educatius als que es presta el servei relacionats a l'Annex 1 del plec de prescripcions
tècniques, i la durada prevista del curs escolar.
3. El valor estimat del contracte, fixat en els termes i amb els efectes que estableix l’article
88 del TRLCSP, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació, calculant la seva durada és de 970.206,38 euros,
IVA exclòs.
4. El preu del contracte s'abonarà amb càrrec a les partides 326.2279901, 326.2279917 i
326.2279922 del vigent pressupost comarcal, i es finançarà mitjançant la dotació econòmica
fixada en el Conveni signat amb el Departament d'Ensenyament i les aportacions dels
usuaris.
Quarta. Durada del contracte i termini d’execució
1. La durada del contracte es fixa per al curs escolar 2016-2017, les dates d’inici i finalització
dels quals les estableix el calendari escolar per als centres educatius no universitaris aprovat
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici d'aquells
centres escolars en què el servei de menjador s'hagi d'iniciar amb posterioritat aquestes
dates.
Es tindran en compte els dies festius que determini el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, els dies de festa local de cada municipi i els dies de lliure disposició que fixi cada
centre educatiu.
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2. El contracte es podrà prorrogar únicament per al curs escolar 2017-2018, amb l’acord
previ exprés de l'òrgan de contractació i l'adjudicatari, sense que pugui produir-se el
consentiment tàcit de les parts.
3. De conformitat amb l’article 235 del ROAS, el concessionari està obligat a continuar
prestant el servei després d’haver acabat el termini de la concessió, fins que no es resolgui
una nova la licitació o s’acordi prestar el servei mitjançant una altra forma de gestió, i mentre
sigui vigent regiran les mateixes normes i condicions establertes en aquest plec.
Cinquena. Situació jurídica del concessionari i del Consell Comarcal durant la
vigència de la concessió
1. La concessió s’atorgarà, llevat del dret de propietat i sens perjudici de tercers, a risc i
ventura de l’adjudicatari. En conseqüència, el Consell Comarcal no assegura al
concessionari un rendiment mínim per la gestió i l’explotació del servei.
2. El risc de demanda del servei corre a càrrec del concessionari, per tant, l’augment o
reducció de centres i/o usuaris no generarà cap dret a indemnització per dany emergent o
lucre cessant (derivat de costos d’acomiadament de personal, reestructuració del servei,
etc.), sens perjudici de l'establert a l’article 282 del TRLCSP.
3. Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que adopti
l’adjudicatari amb motiu de la gestió, serà del seu compte i risc, sense que impliqui en cap
cas relació directa o subsidiària del Consell Comarcal de la Noguera.
4. Els drets i les obligacions de l’Administració, del concessionari i dels usuaris, a més dels
que recull aquest plec de clàusules, seran els que determina la legislació vigent, així com la
normativa d’aplicació que reguli l’objecte del contracte.
5. El Consell Comarcal de la Noguera solament adquirirà els compromisos expressament
consignats en aquest plec i els que resultin de la proposició acceptada.
Sisena. Obligacions del Consell Comarcal
De conformitat amb l’article 249 del ROAS, les obligacions del Consell Comarcal de la
Noguera són les següents:
1. Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar degudament el
servei.
2. Restablir l’equilibri econòmic de la concessió, de conformitat amb l’establert a l’article 282
TRLCSP i al propi article 249 del ROAS.
3. Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de
la gestió del servei quan es produeixi per motius d’interès públic que determinin el rescat de
la concessió o en cas de supressió del servei, llevat el cas de culpa de l’empresari.
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Setena. Potestats del Consell Comarcal
A més de les que es derivin de l’establert en aquest plec de clàusules i de les que
corresponguin en aplicació de la normativa reguladora, especialment les de l’article 248 del
ROAS, el Consell Comarcal de la Noguera té els drets, les facultats i les potestats de
direcció i control del servei següents:
a) Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i les
tarifes que han de ser abonades pels usuaris, sens perjudici de respectar l’equilibri
econòmic del contracte. Si els acords que adopti el Consell Comarcal respecte al
desenvolupament del servei no tenen transcendència econòmica el contractista no
tindrà dret a indemnització pels mateixos.
b) Dictar les normes d’ús que siguin necessàries.
c) Inspeccionar la gestió del concessionari, controlar els serveis, les instal·lacions i la
resta de béns adscrits als espais, requerir la presentació de qualsevol documentació
relacionada amb l’objecte del contracte, i dictar les ordres per mantenir o restablir la
prestació corresponent, així com imposar a l’adjudicatari les correccions pertinents.
d) Fiscalitzar la gestió econòmica de la concessió mitjançant la realització d’una
auditoria dels seus comptes, directament o a través d’una empresa especialitzada,
de manera periòdica o excepcionalment, a criteri del Consell Comarcal, a la qual està
obligat el concessionari, que ha de facilitar tota la documentació necessària per
poder efectuar-la correctament.
e) Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o
no el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables.
f)

Imposar al concessionari les sancions que corresponguin per raó de les infraccions
que cometi en la prestació del servei.

g) Rescatar la concessió i suprimir el servei.
h) Acordar la resolució del contracte per qualsevol de les causes previstes en
l’ordenament, i determinar els efectes d’aquesta.
i)

Interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el compliment.

Vuitena. Drets del concessionari
A més dels que derivin de l’establert en les altres clàusules d’aquest plec i dels que
reconegui la normativa vigent aplicable, especialment l’article 250 del ROAS, el
concessionari té els drets següents:
a) Percebre directament dels usuaris les tarifes que el Consell Comarcal aprovi per
accedir als serveis objecte d’aquest contracte. En el cas dels alumnes beneficiaris de
beca de menjador el percentatge del preu del servei becat en cada cas el percebrà
directament del Consell Comarcal, prèvia presentació de la corresponent factura
expedida a mes vençut.
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b) Utilitzar les instal·lacions i els equipaments adscrits al servei d’acord amb el projecte
presentat i adaptar-les, si s’escau, amb l’autorització prèvia del Consell Comarcal.
c) Obtenir el restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, en els casos en què
es produeixin les circumstàncies a què fa referència al punt 2 de la clàusula sisena.
d) Retirar al final de la concessió els elements i les instal·lacions susceptibles de trasllat
que siguin propietat de l’adjudicatari, llevat dels que s’incorporin per accessió, els
quals han de quedar de propietat comarcal, com també els altres que en virtut de
l’oferta presentada passin a ser propietat comarcal i quedin incorporats a l’equilibri, o
els béns i serveis afectats al servei que siguin necessaris per a la prestació d’aquell i
que hagin estat objecte d’amortització durant el termini de la concessió.
Els drets que atorga el contracte no es podran cedir a terceres persones. No obstant això,
l’adjudicatari podrà concertar amb tercers la gestió de prestacions accessòries, els quals
quedaran obligats davant l’adjudicatari, únic responsable de la gestió del servei davant
l’Administració.
En tot cas, l’adjudicatari ha de posar en coneixement del Consell Comarcal, amb cinc dies
d’antelació i amb caràcter previ a la seva entrada en vigor, els subcontractes que subscrigui,
amb indicació de les clàusules concretes i les condicions per tal que el Consell Comarcal els
autoritzi. En cap cas no serà acceptable aquella subcontractació en què la durada
sobrepassi la del contracte.
Novena. Obligacions del concessionari
El contractista està obligat a realitzar totes les actuacions necessàries per a l’adequat
compliment del contracte, i a més de les de caràcter general, que determina l’article 235 del
ROAS, i les particulars que s’estipulen en el present plec de clàusules següents:
9.1. Obligacions relatives a l’explotació i gestió del servei
1. Aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris, i assumir la gestió i
l’explotació del servei sota el seu risc. El contractista és responsable de que els
serveis objecte d’aquest contracte es prestin dins del termini previst, en el lloc
acordat i d’acord amb les característiques i requisits establerts en aquest plec i en el
plec de prescripcions tècniques.
2. Organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció al que estableix el present plec
de clàusules, el plec de prescripcions tècniques, i l’oferta presentada i acceptada,
directament i amb continuïtat i regularitat, dins dels terminis d’execució parcial que
s’hi assenyalen, sense altres interrupcions que les que el Consell Comarcal de la
Noguera autoritzi.
3. La forma de prestació del servei de menjador és l’especificada en el plec de
prescripcions tècniques. Tanmateix, el concessionari haurà d’estar en disposició de
diversificar, previ acord, la forma de prestació del servei per determinats centres, si
s’escau (cuina in situ, línia freda o calenta, etc.).
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4. Encarregar-se de l’explotació del servei, amb l’absoluta prohibició de cedir-la,
arrendar-la, alienar-la o traspassar-la, llevat d’allò previst en la normativa vigent. No
podrà alienar béns o instal·lacions afectes a la concessió durant la seva vigència, ni
gravar-los sense autorització expressa del Consell Comarcal. El concessionari no
podrà traspassar ni cedir els drets que li confereix aquest contracte sense
l’autorització del Consell Comarcal i en tot cas serà d’aplicació l’establert a l’article
226 del TRLCSP. Tampoc podrà alienar ni gravar els béns objecte del present
contracte.
5. Executar directament la prestació objecte del contracte, sense que es pugui
subcontractar totalment o parcial. L’adjudicatari només podrà concertar amb tercers
l’execució de prestacions accessòries, els quals quedaran obligats davant
l’adjudicatari, únic responsable de la gestió del servei davant l’Administració.
6. Mantenir les instal·lacions en bon estat de funcionament, assegurar la reparació
diligent de qualsevol material, mobiliari o equipament tècnic avariat i programar i
garantir el manteniment preceptiu i normatiu dels equipaments (cuines, termos,
neveres, forns, campanes extractores, etc.), segons les seves especificitats
tècniques, i garantir la reposició necessària de la vaixella, l’utillatge de cuina i el
material fungible.
7. Assumir la reposició dels béns cedits o la indemnització de l’import equivalent al valor
dels béns en el moment de la seva pèrdua, quan no en sigui possible la reparació,
amb el rescabalament dels danys i perjudicis produïts en ambdós casos, quan
aquells pateixin danys irreparables que els inutilitzin per al servei o el destí propi de
la seva naturalesa, per culpa o negligència que els siguin imputables.
8. No realitzar en les instal·lacions cedides cap tipus d’obra, llevat de les reparacions
esmentades en l'apartat anterior, sense l’autorització prèvia del Consell Comarcal i
del centre educatiu afectat.
9. Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i les observacions del Consell Comarcal
de la Noguera sobre el funcionament del servei.
10. Comunicar de forma immediata al responsable del contracte i al director del centre
educatiu les incidències amb rellevància en el funcionament del servei.
11. Respondre dels danys que derivin del funcionament del servei.
12. L’adjudicatari haurà de seguir les indicacions que faci el Consell Comarcal de la
Noguera i/o la Direcció de l’escola pel que fa a l’organització de l’espai, la neteja de
les cuines i altres instal·lacions que s’utilitzin per la prestació del servei; i elaborarà
un calendari de la neteja dels offices i menjadors, així com de les cuines centrals si
s’escau que reculli amb detall les accions concretes i la periodicitat de cadascuna.
13. Vetllar pel control d’entrades i sortides de persones als menjadors en horari de
prestació del servei.
14. Complir les disposicions vigents i els reglaments, ordenances i edictes que aprovi el
Consell Comarcal en matèria de seguretat i salut als edificis d'utilització pública i en
qualsevol matèria que els sigui aplicable, segons els models de qualitat establerts.
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15. L’empresa adjudicatària haurà d’adaptar la prestació del servei a qualsevol canvi i/o
modificació de la normativa que afecti el sector (sanitària, educativa, etc.)
16. Informar el Consell Comarcal de la prestació del servei i comunicar de forma
immediata qualsevol incidència que es produeixi. A aquest efecte, ha d’atendre
satisfactòriament les demandes d’informació que el Consell Comarcal li formuli en
qualsevol moment, i ha de presentar en els terminis que s'estableixin, la
documentació següent:
- Mensualment, i referida al curs actual:
a) Els fulls d’àpats mensuals
b) Llistat mensual dels usuaris diaris de cada menjador junt amb la factura
que es presenti.
c) Ràtio d'alumnes mensual per centre.
d) Còpia dels fulls de visita o inspecció de cada centre del/les coordinadors/es
del servei.
- Abans del 30 de maig de cada any, referida al curs següent en cas de pròrroga
expressa, llevat indicació en contrari del Consell Comarcal:
a) Compte d’explotació provisional del curs actual.
b) Pressupost del proper curs.
c) Proposta d’organització del servei de menjador i Pla anual, on s’incloguin
també les activitats interlectives i l’enfocament pedagògic diferenciat per a
cada centre.
d) Proposta d’anàlisi de perills i punts crítics de control.
e) Proposta del Pla de formació.
f) Proposta de Carta informativa als pares d’inici del curs.
g) Actualització de l’inventari.
h) Proposta de reposició i compres de material.
i) Proposta de les actuacions previstes de manteniment preventiu.
El Consell Comarcal es reserva la facultat de demanar altra documentació que estimi
necessària sobre la gestió del servei.
El concessionari haurà de complir estrictament els terminis de presentació de
documentació que el Consell Comarcal de la Noguera en cada cas estableixi. En cas
d’haver dificultats o circumstàncies que impedeixin el normal compliment d’aquesta
obligació el concessionari ho haurà de comunicar per escrit el més aviat possible,
especificant i justificant els motius, que seran discrecionalment valorades pel Consell
Comarcal.
17. El concessionari informarà de forma immediata al Consell Comarcal de les queixes i
reclamacions que formulin els usuaris del servei. El/la coordinador/a del menjador en
cada centre treballarà per la seva resolució de conformitat amb la normativa vigent i
les condicions del contracte. En cas que sigui necessari s’elevarà la queixa o
reclamació a la Comissió de seguiment perquè aquesta resolgui. Aquest efecte el
concessionari està obligat a emetre els informes necessaris que li siguin requerits, i a
subjectar-se a la resolució de la queixa que emeti l’esmentada comissió.
18. El concessionari està obligat a portar un inventari de béns mobles del servei, amb
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l’expressió de llurs característiques, marca, model, com també de la valoració
econòmica i l’estat actual. Abans d’iniciar la prestació del servei, el Consell Comarcal
ha de facilitar la llista del material adscrit inicialment a la instal·lació.
9. 2. En relació al personal de l’adjudicatari adscrit al contracte
1. Disposar dels recursos humans suficients per prestar el servei. La dotació de
monitors per atendre els usuaris haurà d’adequar-se d’acord amb els paràmetres
mínims establerts al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta de l’adjudicatari
acceptada.
2. En cas d’absències per malaltia, sancions de l’empresa, baixes del personal o altres
causes anàlogues, el concessionari haurà de cobrir el mateix dia en què es
produeixin i de manera immediata, al seu càrrec, els llocs de treball vacants, sense
que en cap cas el servei resulti afectat per aquestes circumstàncies.
3. Tot el personal del concessionari ha de tenir la capacitat tècnica, les titulacions i la
formació necessària per dur a terme l’objecte del contracte. L’empresa adjudicatària
ha de promoure i vetllar pel reciclatge convenient i la millora de la formació dels
professionals i ha d’establir un Pla de Formació per al personal. El Consell Comarcal
es reserva el dret de sol·licitar a l’adjudicatari còpia de les titulacions i informes sobre
la idoneïtat del personal i monitors contractats.
4. L’adjudicatari comptarà amb recursos humans suficients que disposin de la
qualificació professional adequada per cobrir completament les necessitats de
personal d’aquest servei en els casos d’absentisme, vacances, baixes o permisos.
5. L’adjudicatari es responsabilitzarà de la netedat, decòrum, uniformitat en la manera
de vestir, de la cortesia i del tractament amable del personal en relació als usuaris.
6. Tot el personal empleat per a la prestació del servei objecte d’aquesta contractació
ha de dependre laboralment del concessionari sense que, per cap motiu, aquest
personal pugui passar a dependre del Consell Comarcal de la Noguera.
7. El concessionari ha de complir les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals, com
també la normativa interna del sector que reguli l’objecte del contracte, i acreditar-ne
el compliment a requeriment comarcal.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del concessionari o la infracció de les
disposicions vigents sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell no
implicarà cap responsabilitat per al Consell Comarcal. El contractista, en relació als
seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant tota la vigència del contracte
les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent.
8. Tot el personal empleat pel concessionari en la prestació del servei ha de percebre
els havers i els salaris fixats en les disposicions i els convenis laborals que els siguin
aplicables obligatòriament i ha d’estar sempre al corrent del pagament de les quotes
de la Seguretat Social i accidents laborals.
9. Quan es faci càrrec del servei, el contractista ha de facilitar al Consell Comarcal una
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relació detallada del personal adscrit al servei amb les dades següents per a cada
treballador/a: nom i cognoms, DNI, núm. d’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat,
categoria professional i codi CAF del formulari TC2.
Cada cop que un treballador causi alta o baixa per qualsevol motiu, l’adjudicatari
estarà obligat a comunicar-ho al Consell Comarcal de la Noguera per escrit, sense
perjudici d’allò establert a l’apartat 2 de la present clàusula. Tanmateix, el Consell
Comarcal podrà sol·licitar una relació actualitzada del personal adscrit al contracte en
qualsevol moment, la qual li serà facilitada en el termini més breu possible.
10. El contractista facilitarà a l’Administració amb periodicitat mensual i sempre que
aquesta ho requereixi, els butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa
on hi consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de l'objecte del
contracte. Amb aquesta finalitat confeccionarà les relacions nominals de treballadors
(TC-2) amb el personal adscrit exclusivament a la concessió, i no podrà incloure en
elles personal que pugui tenir contractat en activitats diferents de les que són objecte
de la concessió.
11. L’adjudicatari trametrà al Consell Comarcal de la Noguera durant el mes d’octubre, a
l’inici del curs escolar, els certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social referides als sis mesos immediatament anteriors,
i durant el mes d’abril es tornaran a trametre les relatives als sis mesos
immediatament anteriors.
12. El Consell Comarcal de la Noguera podrà demanar qualsevol altra documentació o
certificats oficials per comprovar el compliment de les obligacions esmentades.
13. El concessionari és responsable davant el Consell Comarcal de la Noguera de les
faltes comeses pels seus empleats durant la prestació del servei i té l’obligació de
reparar-les, i això sens perjudici de les sancions que corresponguin a cada cas
concret.
14. El concessionari s’ha de responsabilitzar del tractament correcte del personal en
relació amb els usuaris.
15. L’execució del contracte està subjecta al que estableix l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors, pel que, en compliment del que disposa el vigent conveni col·lectiu de
treball del sector de les col·lectivitats de Catalunya, o del conveni que sigui aplicable,
a l’inici de la seva vigència l’adjudicatari ha d’assumir tots els treballadors que
depenguin de l’anterior contractista i que prestin el servei de menjador als centres
relacionats en el plec de prescripcions tècniques, amb les condicions que estableixen
els preceptes aplicables del conveni del sector.
El llistat de treballadors afectats per la subrogació és l’establert a l’Annex 3 del plec
de prescripcions tècniques, d'acord amb el que preveu l'article 120 del TRLCSP.
Les possibles discrepàncies que puguin resultar de la subrogació de personal
provinent de l’anterior contractista seran solucionades exclusivament entre les dues
empreses afectades i, si s’escau, les autoritats socials a les que recorrin, sense que
aquestes discrepàncies afectin al Consell Comarcal de la Noguera ni a la prestació
del servei. Un cop realitzada la subrogació l’empresa concessionària es farà càrrec
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de tots els costos laborals que corresponguin als treballadors subrogats, incloses les
eventuals indemnitzacions, alliberant al Consell Comarcal de la Noguera de
qualsevol responsabilitat al respecte.
16. El concessionari no pot afectar altre personal fix al servei fora d'aquell a què es
refereix l’apartat anterior sense la conformitat prèvia i escrita del Consell Comarcal.
Durant la vigència del contracte l'empresa concessionària del servei no podrà
incrementar el nombre de treballadors/es ni modificar l'organització del personal
adscrit a aquest sense l'autorització expressa i escrita del Consell Comarcal de la
Noguera. A més el concessionari necessitarà l'autorització prèvia i escrita del Consell
Comarcal per a tota contractació laboral que dugui a terme, ja sigui nova
contractació, renovació de contracte precedent o nova crida de treballador amb
caràcter discontinu.
17. El contractista haurà de comprovar que tot el seu personal que tingui contacte amb
menors (personal de cuina, monitors, etc.) no hagi estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús
sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació
sexual i corrupció de menors, així com tracta d'éssers humans. Aquesta circumstància
s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de certificats negatius del Registre Central de
Delinqüents Sexuals. El contractista haurà de presentar una declaració jurada de que
disposa d'aquests certificats, d'acord amb el model establert pel Consell Comarcal, amb
una antelació mínima de cinc dies hàbils abans de l'inici del curs escolar.
9.3. Obligacions de caràcter econòmic
L’adjudicatari ha de fer-se càrrec de les despeses següents:
a) Menjadors escolars:
•
•
•
•
•
•

Del subministrament de totes les matèries primeres per elaborar els àpats.
De totes les despeses salarials, cotitzacions a la Seguretat Social, etc., del personal
de cuina i dels monitors.
De la neteja diària, les reparacions i el manteniment preventiu de les instal·lacions
utilitzades per al desenvolupament del servei que es presta.
Dels materials didàctics i dels jocs.
Les derivades de l’ús del telèfon dels centres escolars.
Dels materials gràfics i d’informació a les famílies.

b) Despeses de caràcter tributari que es derivin de l’activitat desenvolupada.
c) Despeses de la gestió del cobrament de les tarifes aplicables als usuaris.
d) L’empresa adjudicatària de la prestació del servei de menjador està obligada a contractar i
pagar una pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades
de la responsabilitat civil que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals,
materials i/o conseqüencials consecutius per acció o omissió a tercers en la gestió dels
menjadors objecte d’aquest contracte que consten a l’annex 1 del plec de prescripcions
tècniques. Aquesta pòlissa haurà d’incloure la responsabilitat civil d’explotació i
concretament de l’activitat de gestió dels menjadors, la responsabilitat patronal, la
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responsabilitat civil de productes, especialment els riscs derivats dels productes que formen
part del menjar, inclosa la intoxicació, així com la guàrdia i custòdia dels alumnes durant
l’espai interlectiu al migdia.
El capital assegurat ha de ser de 600.000 euros per sinistre i any i amb un sublímit per
víctima de 150.000 euros, com a mínim.
També ha de formalitzar una pòlissa d’assegurança d’accidents que comprengui el personal
i l’alumnat durant la totalitat del temps de funcionament del servei.
Les pòlisses han de tenir la conformitat del Consell Comarcal de la Noguera i les còpies dels
originals s’han de presentar al Consell Comarcal de la Noguera en el termini màxim dels deu
dies següents a la signatura del contracte, llevat que el Consell Comarcal disposi el contrari.
L’adjudicatari haurà de mantenir en vigor les pòlisses abans esmentades durant tot el
període del contracte, i ha de lliurar al Consell Comarcal de la Noguera anualment còpia dels
rebuts abonats. En tot cas, l’empresa assumirà directament l’import íntegre de les
franquícies que es puguin establir per part de la companyia asseguradora. El no abonament
dels rebuts al seu venciment serà causa de resolució del contracte.
e) Dels costos de subministrament de telèfon, gas, aigua i electricitat i del servei de recollida
de residus municipals en els centres educatius i, si escau, en la part proporcional que els
correspongui per la utilització de les instal·lacions cedides pels centres educatius. En
aquests cas, a més s’ha de fer càrrec de la part proporcional de la despesa fixa de les
factures globals d’aquest subministrament.
En cas que hi hagi un menjador amb comptador individualitzat d'algun/s subministrament/s,
l’adjudicatari es farà càrrec de totes les despeses directament segons resulti de les lectures
mensuals.
L’empresa adjudicatària s’ha de posar d’acord amb la direcció del centre per al pagament de
les quanties corresponents.
f) Qualsevol altra despesa que es derivi de l’explotació del servei.
g) Les despeses que es derivin de la publicació de l’anunci de licitació i de l'anunci de
formalització de la contractació en els butlletins oficials corresponents, de conformitat amb
allò que prescriu l’article 75 del RGLCAP. L’import màxim d’aquestes despeses de publicitat
que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 1.000,00 euros.
9.4. En relació a la gestió i prevenció de residus
1. El contractista ha de complir les disposicions i protocols vigents en matèria de gestió i
prevenció de residus, així com garantir els criteris ambientals establerts en les
prescripcions tècniques.
2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en
l’execució del contracte.
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3. El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat
reclamats per el Consell Comarcal.
4. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no
implicarà cap responsabilitat per al Consell Comarcal contractant.
5. Sens perjudici d'això, el Consell Comarcal podrà requerir el contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
9.5. Altres obligacions
1. En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors i
treballadores adscrits al servei, l’entitat adjudicatària haurà de mantenir informat de
forma permanent al departament responsable del servei, de les incidències i
desenvolupament de la vaga.
Una vegada finalitzada aquesta vaga, l’entitat adjudicatària haurà de presentar un
informe en el que s’indiquin els serveis mínims prestats i el nombre d’hores o serveis
que s’hagin deixat de prestar. Aquest informe haurà de presentar-se en el termini
màxim d’una setmana després de l'acabament de la vaga, amb la conformitat del
responsable comarcal corresponent.
2. L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no
sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, de conformitat amb
l’article 140.2 TRLCSP.
3. Comunicar al Consell Comarcal, des de l’inici de la vigència del present contracte i
fins que finalitzi, els possibles canvis de residència o de telèfon del contractista i del
seu representant, i també de la persona o persones que el substituiran en cas
d’absències de més d’un dia lectiu de durada.
4. L’adjudicatari s’obliga a complir íntegrament amb les prescripcions que es prevegin a
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en
especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’empresa
adjudicatària, com a encarregada del tractament, s’obliga a implementar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades,
sistemes i equips que intervinguin en el tractament dels dades de caràcter personal, i
en especial les establertes al Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb el
nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades
personals objecte de tractament.
5. L’adjudicatari s’obliga a respectar el principi de no discriminació per raó de
nacionalitat, respecte de les empreses d’estats membres de la Comunitat Europea o
signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del
Comerç, en els contractes de subministrament conseqüència del de gestió de serveis
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públics.
6. El concessionari està sotmès igualment a la Llei 11/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i garantirà un nivell de coneixement del personal que asseguri l’atenció en
llengua catalana als usuaris del servei.
7. Les empreses interessades en participar en la licitació hauran d’acreditar el
compliment de la llei 13/82, de integració social dels minusvàlids (LISMI) i de la Llei
orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en els supòsits que per
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.

Desena. Obligacions contractuals essencials del concessionari
Són obligacions essencials en relació amb l’execució del contracte, als efectes que
assenyala l’article 223 del TRLCSP, i per tant el seu incompliment pot comportar la resolució
del contracte, les següents:
a) Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients i
adients a l’objecte del contracte.
b) Adscriure a l’execució del contracte les cuines centrals pròpies de l’adjudicatari, de
conformitat amb l’oferta presentada, si s’escau.
c) Subscriure les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i accidents descrites a
la clàusula novena, apartat 3.d), en els termes especificats.
d) Compliment rigorós de la normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment.
e) El contractista quedarà vinculat per l’oferta presentada i acceptada, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
Onzena. Règim econòmic de la gestió, finançament i preus del servei
El concessionari ha de finançar majoritàriament el servei de menjador amb el preu unitari
aprovat per usuari i dia, que serà el mateix per a tots els centres, d’acord amb les següents
especificacions:
1. Preus unitaris del servei
El preu total màxim del servei de menjador durant el curs acadèmic que s'iniciï amb el
present contracte (curs 2016-2017) es fixa en la quantitat de 6,20 euros, IVA inclòs, per
comensal i dia, per als usuaris fixos, i de 6,80 euros, IVA inclòs, per als usuaris esporàdics
en els termes que es preveu a la clàusula tercera, i serà millorable a la baixa amb un màxim
admès del 10 per cent.
Aquests imports coincideixen amb els preus màxims determinats d'acord amb la darrera
Resolució del Departament d'Ensenyament corresponent al curs 2016-2017 per la qual es
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determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres
educatius de la seva titularitat.
El preu del servei per al curs 2016-2017 serà el que ofereixi el licitador que esdevingui
adjudicatari del contracte, per als usuaris fixos i esporàdics.
El preu s'entén que comprèn no només els conceptes que integren el servei 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, àdhuc en els casos en què estigui reconegut el dret a la seva repercussió.
El preu d'adjudicació inclou el 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 concessionari serà l’encarregat de la gestió del cobrament dels rebuts, tiquets, etc., i
percebrà directament les tarifes dels usuaris.
Les normes de funcionament econòmic del servei i la tipologia d’usuaris són les establertes
en el plec de prescripcions tècniques.
2. Revisió de preus
El preu del servei es revisarà, si escau, en el moment d'acordar la pròrroga del contracte en
el mateix percentatge en què variï l’import del preu màxim de la prestació del servei escolar
de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament que es
determini per al curs corresponent.
En la revisió de preus s'aplicaran els articles 89 i següents del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Dotzena. Acreditació de l’aptitud per contractar
Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
declarin tenir plena capacitat d’obrar, que no estan afectades per prohibicions per contractar
i que tenen solvència econòmica, financera i tècnica o professional per dur a terme l’objecte
d’aquest contracte.
Aquest contracte es pot adjudicar a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment
a aquest efecte. Les unions temporals d'empreses (UTE) hauran d'acreditar la classificació
o la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries
vigents.
1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’haurà d’acreditar de la manera següent:
a) Pel que fa als empresaris que siguin persones físiques, mitjançant còpia
autenticada del document nacional d'identitat (DNI).
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b) Pel que fa als empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què constin les normes
per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. També
s'haurà d'aportar còpia autenticada del CIF de l'empresa i del DNI de la persona
representant.
c) Pel que fa als empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats membres de
la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la
legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració
jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb
les disposicions comunitàries aplicables.
d) Pels que fa als altres empresaris estrangers, amb un informe de la missió
diplomàtica permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’oficina consular en
l’àmbit territorial on es trobi el domicili de l’empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d’alguna de les prohibicions
per contractar regulades en l’article 60 TRLCSP, es pot realitzar:
a) Mitjançant declaració responsable, que també inclourà la manifestació d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, sens perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi
de presentar-se, amb caràcter previ, per l’empresari a favor del qual s’hagi d’efectuar
l’adjudicació definitiva, segons el model de l'Annex número 2.
b) Quan es tracti d’empreses d’estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat
estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, també es pot substituir per una
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l’empresari
3.1. La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar, d’acord amb
l’article 62.2 i 75 del TRLCSP, mitjançant l’aportació de la declaració relativa a la xifra de
negocis de l’empresa, referit a l’àmbit de les activitats corresponents a l’objecte del
contracte, com a màxim dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d'inici de les activitats de l'empresari.
3.2. La solvència tècnica dels empresaris es pot acreditar, d'acord amb l’article 62.2 i 78 del
TRLCSP, com segueix:
a) L’aportació d’una relació dels principals serveis o treballs similars a l’objecte del
present contracte, realitzats durant els últims tres anys, que n’inclogui els imports, les
dates i els beneficiaris públics o privats. Els serveis i treballs s’acreditaran mitjançant
certificats de bona execució expedits per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat o declaració de l’empresari. Com a requisit mínim de solvència tècnica
caldrà justificar experiència en la gestió de contractes similars amb un mínim de 5
menjadors escolars amb el sistema de menjar transportat.
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b) Descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures utilitzades per
l’empresari per garantir la qualitat.
4. Especialitats en relació a les unions temporals d'empreses (UTE)
Cadascuna de les empreses que la componen haurà d'acreditar la seva capacitat
d'obrar i solvència conforme als apartats anteriors.
– Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d'un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i
circumstàncies de les empreses que la subscriuen, la participació de cadascuna
d'elles, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar
adjudicataris.
– Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només
en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d'acreditar la se va constitució en
escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
Tretzena. Procediment d’adjudicació
–

1. L’adjudicació del contracte es realitza per procediment obert, amb subjecció per a
qualsevol dels casos o supòsits al que preveu l’article 150 del TRLCSP, atès que la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa no s’efectua exclusivament en
atenció a l’oferta de preu més baix.
2. L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació i avaluació de les ofertes que es presentin és la
mesa de contractació, que actuarà d’acord amb les previsions de la clàusula dissetena, sens
perjudici de l'emissió dels informes tècnics que la mateixa pugui sol·licitar.
3. El Consell Comarcal tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte a la
proposició més avantatjosa, atesos els criteris de selecció i valoració de la clàusula següent,
o declarar desert el concurs. Això no obstant, l’òrgan de contractació no podrà declarar
deserta la licitació quan existeixi qualsevol oferta o proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren a la clàusula següent.
4. L’adjudicació s’ha d’efectuar a favor del licitador o licitadors que hagin presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
5. D’acord amb la Disposició addicional quarta del TRLCSP, s’estableix la preferència en
l’adjudicació del contracte per a les proposicions presentades per les empreses que, en el
moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en el seus
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació.
Si diverses
avantatjosa
percentatge
que disposi
plantilla.

empreses licitadores de les que han empatat quant a la proposició més
acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un
superior al 2 per cent, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador
del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva

Catorzena. Criteris per a la valoració de les ofertes
Plec clàusules administratives particulars contractació servei menjador curs 2016-2017

17/39

D'acord amb l'article 150 del TRLCSP, la licitació per a l’adjudicació del contracte, es
realitzarà de conformitat amb els criteris objectius següents, ordenats de manera decreixent:
1. Criteris quantificables de forma automàtica (Sobre núm. 3), fins a un màxim de
seixanta (60) punts:
1.1. Preu del cost unitari del servei de menjador, fins a un màxim de 40 punts:
Sobre la previsió del preu màxim del servei de 6,20 euros/alumne/dia per a usuaris fixos i de
6,80 euros/alumne/dia per a usuaris esporàdics, IVA inclòs, autoritzats per al curs 2016-2017
pel Departament d'Ensenyament, s'ha de presentar l'oferta que es valorarà en els termes
següents:
–

La puntuació es calcularà proporcionalment a la baixa presentada, atorgant 0 punts a
aquelles propostes que siguin iguals al preus màxims de licitació fins un màxim de 50
punts per a les baixes equivalents al 10 per cent dels esmentats preus de licitació per
a usuaris fixos i per a usuaris esporàdics. El percentatge de baixa proposat ha de ser
el mateix pels preus de licitació per a usuaris fixos que pels preus de licitació per a
usuaris esporàdics.

–

Només s'acceptaran baixes de fins un 10 per cent del preu màxim. S'exclouran les
ofertes que superin aquest percentatge de baixa, les que excedeixin els preus
màxims permesos pel Departament d'Ensenyament i les que proposin percentatges
de baixa diferents pels preus de licitació per a usuaris fixos i per a usuaris
esporàdics.

– El percentatge màxim de baixa que s’admet és del 10 per cent del preus totals
màxims per a usuaris fixos i per a usuaris esporàdics (6,20 i 6,80 euros
respectivament). Per tant, la baixa màxima del 10 per cent ha de donar un preu total
del servei de 5,58 euros per als usuaris fixos i de 6,12 euros per als usuaris
esporàdics, IVA inclòs.
1.2. Millora de la ràtio de monitoratge i/o fraccions, fins a un màxim de 10 punts:
Es valorarà la proposta de millora de la ràtio i/o de fraccions de monitors sobre la proposta
que consta a la clàusula catorzena del plec de prescripcions tècniques d'acord amb l'Ordre
del Ministeri d'Educació i Ciència de 24.11.1992 (BOE núm. 294, 08.09.1992), segons els
càlculs de valoració següent:
RATIOS
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1.3. Distància des de la cuina central de què disposa l'empresa al municipi de
Balaguer (màxim 10 punts):
De 0 a 40 km:
De 41 a 80 km:
De més de 80 km:

10,00 punts
5,00 punts
0,00 punts

La distància s'acreditarà mitjançant l'aportació d'escriptura pública de propietat o contracte
d'arrendament del local on s'ubica la cuina central.
2. Criteris ponderables en funció d’un judici de valor (Sobre núm. 2), fins a un màxim
de quaranta (40) punts:
2.1. Proposta d’àpats, fins a un màxim de 15 punts. Es valorarà:
–

–
–

Matèries primeres. Es valorarà la utilització de productes i establiments de
proximitat, productes ecològics i de productes km. 0 (productes de la comarca, de
comarques limítrofes o d’una distància inferior a 50 km. entre capitals): fins a un
màxim de 6 punts.
Àpats. Es valorarà la programació estacional dels àpats, àpats alternatius en casos
d’incidències, àpats per a dietes especials, etc.: fins a un màxim de 5 punts.
Procés d’elaboració de cada plat: fins a un màxim de 4 punts.

2.2. Proposta d’organització del servei, fins a un màxim de 6 punts. Inclourà tots els
aspectes relacionats en les clàusules cinquena i sisena del plec de prescripcions tècniques i,
en tot cas, el projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments,
vigilància del trasllat dels usuaris, manteniment i neteja, així com la proposta d’organització
dels espais. Proposta de sistema de resolució d’incidències i de gestió de recursos humans.
I proposta de millora dels terminis dels comunicats d’absències i/o d’assistències puntuals
o esporàdiques al servei de menjador, per a cada cada modalitat de cuina, diferents als
establerts al plec de prescripcions tècniques. Es valorarà el compromís de posar a disposició
del servei de menjador a personal d’atenció directa durant l’àpat a comensals amb
necessitats especials.
2.3. Proposta de projecte educatiu i de lleure del servei, en els termes que preveu la
clàusula dotzena del plec de prescripcions tècniques, fins a un màxim de 5 punts.
2.4. Proposta del sistema de seguiment de la prestació del servei i comunicacions i
interlocució amb el Consell Comarcal, fins a un màxim d’1 punt.
2.5. Proposta de comunicació amb les famílies, que ha d’incloure també el sistema de
cobrament per la prestació del servei si escau, fins a un màxim d'1 punt.
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2.6. Proposta de capacitat de resposta davant d'imprevistos i urgències, fins a un
màxim de 4 punts.
2.7. Altres propostes de millora en la prestació del servei, que no siguin susceptibles
d’anar incloses a d’altres dels apartats avaluats si bé directament vinculades a l'objecte del
contracte, fins a un màxim de 8 punts, amb les següents particularitats:
–

En cas que les millores presentades consisteixin en inversions, la seva amortització
serà assumida pel concessionari sense que un cop finalitzat el contracte i en el
moment de la reversió de les instal·lacions a favor del Consell Comarcal, procedeixi
cap mena d'indemnització per aquest concepte.

–

Es valorarà com a possible millora, la gratuïtat del servei per a un o més membres de
l'equip directiu de cada centre, especialment en aquells amb un major nombre
d'usuaris.

–

Es valorarà com a possible millora l'aportació diària a cada centre educatiu, en funció
de la previsió total d'alumnes usuaris del servei, d’àpats extres per cobrir possibles
casos d'assistència d'alumnes al menjador per una necessitat familiar d'urgència.
Aquests àpats han de ser diferents dels àpats especials per casos d'indisposicions
esporàdiques.

De conformitat amb el que estableix l’article 67.2.j) del RGLCAP, no s’autoritza la
presentació de variants o alternatives.
Les proposicions de les empreses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa
a la seva vessant tècnica com econòmica, d’acord amb els criteris de valoració abans
establerts.
La mesa podrà demanar als licitadors la informació complementària que cregui convenient,
així com les variacions que consideri adients sobre els projectes presentats sempre que
aquestes no els modifiquin substancialment.
Quinzena. Admissió de les acreditacions i certificats del registre d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya
1. Les empreses licitadores podran aportar l’acreditació o el certificat d’inscripció en el
Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya juntament amb la
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.
2. La presentació d’aquests documents, és alternativa i substitutiva a la presentació de la
documentació, a la qual es refereix l’article 146.1 TRLCSP, lletres a) i b), i que segons es
disposa als presents plecs es pot integrar al sobre número 1, sense perjudici de les facultats
de la mesa de contractació establertes al plec de requerir a l’empresa licitadora qualsevol
aclariment o documentació complementària respecte a la inexistència de prohibicions per
contractar i/o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera i
classificació del contractista.
Setzena. Presentació de proposicions
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1. Els licitadors han de presentar els sobres tancats a la secretaria del Consell Comarcal,
carrer d’Àngel Guimerà, 28-30, codi postal 25600, de Balaguer, en el termini de vuit (8)
dies hàbils posteriors a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida (BOP), en horari de 9:00 a 14:00 hores. Si el darrer dia de presentació de les
ofertes fos dissabte, el termini s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les proposicions també es poden enviar per correu certificat. En aquest cas, el licitador ha
de justificar la data d’imposició de l’enviament dins de termini a l’oficina de Correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu
electrònic (consell@ccnoguera.cat) dins del mateix dia, consignant-se el número
d’expedient, el títol complert de l’objecte del contracte i el nom del licitador. Si no concorren
ambdós requisits (justificació del lliurament i anunci de la seva tramesa) no serà admesa la
proposició que sigui rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data
d’acabament del termini.
2. Cada licitador només pot presentar una proposició i no podrà subscriure cap proposició en
unió temporal amb altres, si ja ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
proposicions per ell subscrites.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la
totalitat del present plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques, sense cap excepció ni reserva.
3. Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats,
acompanyats del document previst com a Annex 1 a aquest plec i hauran de portar la
inscripció següent:
“PROPOSICIÓ per a licitar en el contracte de gestió de serveis públics, mitjançant
concessió administrativa, dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal
de la Noguera per al curs 2016-2017”
La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre núm. 1:

Documentació administrativa.

— Sobre núm. 2:

Documentació relativa a criteris d'adjudicació ponderables
en funció d’un judici de valor.

— Sobre núm. 3:

Documentació relativa a criteris d'adjudicació
quantificables de forma automàtica.

En aquest document s'inclourà la declaració signada pel proponent on constin el número de
fax i l’adreça de correu electrònic als quals es pot realitzar les comunicacions i intercanvi
d’informació, necessaris per a la resolució del procediment obert de contractació, inclòs
l'acte d’adjudicació, segons estableix la Disposició addicional quinzena del TRLCSP.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la legislació vigent. En qualsevol cas, la documentació haurà de tenir data
d’expedició anterior o igual a la de l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
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Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de manera oficial al
català o a l’espanyol.
Dins de cada sobre s’inclouran els següents documents, així com una relació numerada dels
mateixos:
Sobre núm. 1 - Documentació administrativa
a) Documents que acreditin la capacitat d’obrar de l’empresari.
Són els establerts a la clàusula dotzena, apartat 1, d’aquest plec.
b) Documents que acreditin la representació.
Els qui compareguin o firmin proposicions en nom d’altri, presentaran còpia notarial del
poder de representació, validat per la secretaria del Consell Comarcal.
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible legalment.
Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, haurà d’acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu DNI.
c) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per contractar de les
regulades a l’article 60 del TRLCSP.
S’ha de presentar d’acord amb l’establert a la clàusula dotzena, apartat 2, segons el model
que consta a l’Annex 2 d’aquest plec.
d) Documents que justifiquin els requisits de la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
Documents justificatius de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigides
a la clàusula dotzena, apartat 3 del present plec.
e) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de mode
directe o indirecte puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
Les empreses podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances, Rambla de
Catalunya, 19-21, telèfon d’informació: 932 542 805), juntament amb una declaració
responsable de la vigència de les dades que inclou. La presentació d’aquest certificat
eximeix l’empresa del lliurament material de la documentació que acredita la capacitat
d’obrar, el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’alta de
l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i el pagament del darrer rebut, la representació i la
classificació empresarial, segons es preveu al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb l’establert a l’article 4 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, les empreses licitadores poden optar per
presentar una declaració responsable que substitueixi l’acreditació documental del
compliment dels requisits de capacitat i solvència.
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f) Altres documents:
– Declaració responsable del proponent que, en relació als seus treballadors, compleix
estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut, amb el compromís d’aportar la documentació necessària i suficient que ho
justifiqui abans de la signatura del contracte, fent constar expressament que coneix i
accepta que l’adjudicació quedarà sense efectes si no s’aporta aquesta
documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament amb l’esmentada
normativa (Annex 2).
– Declaració responsable, signada pel representant legal de l’empresa, de que
l’empresa licitadora disposa en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2 per 100 de la seva plantilla, en el cas que desitgi optar al
criteri de desempat previst a la clàusula tretzena del present plec de clàusules
(Annex 2).
Sobre núm. 2 - Documentació relativa a criteris d'adjudicació ponderables en funció
d’un judici de valor.
En el sobre núm. 2 s’hi inclourà tota la documentació tècnica que hagi de servir de base per
a la resolució del procediment de contractació relativa als criteris establerts a la clàusula
catorzena apartats 2.1 a 2.7 del present plec.
Tots el documents que s’incloguin en el sobre núm. 2 han d’estar degudament signats per
proponent o representant.
En el sobre núm. 2 la documentació tècnica que cal incloure serà com a mínim la següent:
1. Proposta d’àpats, que inclogui com a mínim:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitxes tècniques de l'elaboració de cada plat: proveïdors homologats, ingredients,
gramatges, descripció de l'elaboració, tècniques de cocció, presentació, temperatura
de conservació...
Programació estacional d’àpats.
Quantitat.
Varietat.
Informació detallada de la composició de cada plat.
Previsió d’àpats alternatius per casos d'incidències.
Àpats per a dietes especials.
Productes ecològics, de proximitat i de km. 0, de productors homologats.

2. Proposta d’organització del servei de menjador, d’acord amb la clàusula catorzena,
apartat 2.2 d’aquest plec, i amb el plec de prescripcions tècniques.
3. Proposta del projecte educatiu i de lleure del servei, d’acord amb la clàusula dotzena
del plec de prescripcions tècniques.
4. Proposta del sistema de seguiment en la prestació del servei i comunicacions i
interlocució amb el Consell Comarcal de la Noguera.
5. Proposta de comunicació amb les famílies.
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6. Proposta de capacitat de resposta davant d’imprevistos i d’urgències.
7. Altres propostes de millora en la prestació del servei.
Sobre núm. 3 - Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica.
En el sobre núm. 3 s'inclourà la proposició de licitació (entenent com a tal l’oferta econòmica
o plica pròpiament dita) d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 3. Així mateix,
s’inclourà la documentació que d’acord amb la clàusula catorzena és necessària per a
l’aplicació dels criteris de valoració de les proposicions quantificables de forma
automàtica. Tots els documents han de ser degudament signats pel proponent o
representant.
La mesa de contractació podrà, discrecionalment, no valorar les ofertes que no continguin
totes les especificacions requerides.
També cal incloure en el sobre núm. 3 la documentació següent:
1.- Pla de viabilitat econòmica de la concessió. Aquest document ha de contenir, com a
mínim, el pressupost per al primer any del servei, on constin de forma desglossada tant les
despeses directes de l’explotació com les despeses generals o indirectes, segons el desglòs
orientatiu següent:
1. Despeses directes de l’explotació:
a) Costos per la confecció dels àpats:
– Matèria primera
– Costos personal cuines
– Costos transport
– Costos manteniment i utillatge cuines
b) Costos servir àpats i vigilància infants:
– Monitoratge
– Manteniment menjador de cada escola
– Material oci educatiu
– Neteja
2. Despeses generals o indirectes de l’explotació.
2.- Pla d’organització del personal als diferents centres, elaborat en funció de les ratios
de personal ofertades.
No s'acceptarà la presentació de variants en la present licitació.
Dissetena. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà formada pels membres següents:
Presidenta:

La Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera o vicepresident/a en qui
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Vocals:

Secretari:

delegui.
El secretari del Consell Comarcal de la Noguera.
La interventora del Consell Comarcal de la Noguera.
Un conseller/a comarcal del Consell Comarcal de la Noguera designat/da per
la Presidenta del Consell Comarcal entre els consellers integrants dels grups
polítics que no tinguin representació a la Junta de Govern.
La tècnica d’ensenyament del Consell Comarcal de la Noguera.
El tècnic d’administració general del Consell Comarcal de la Noguera o tècnic
que el substitueixi.

Per a la vàlida constitució de la mesa es requerirà la presència dels membres previstos a
l’article 21.7 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i les seves decisions s’hauran
d’adoptar en qualsevol cas amb una majoria de la meitat més un de tots els membres amb
dret de vot que l’integrin.
Divuitena. Obertura i classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i notificació
de l'adjudicació
1. El primer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de pliques, exclosos
els dissabtes, la mesa de contractació es constituirà a les 9:00 hores a fi de qualificar la
documentació que contingui el sobre núm. 1.
Durant aquest acte previ de qualificació, que no serà públic, la Presidenta ordenarà
l’obertura de l’esmentat sobre núm. 1 de cadascun dels licitadors i el secretari certificarà la
relació de documents que contingui.
Si la mesa observés defectes o omissions en donarà compte als licitadors tant aviat com
sigui possible, mitjançant telefax, correu electrònic o altres mitjans dels quals en pugui
quedar constància, i els atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils a comptar de l’endemà
de la notificació per corregir-los o esmenar-los, i l’admissió de la seva proposició quedarà
condicionada a fer-ho dins aquest termini. Quan no sigui possible esmenar els vicis, els
defectes o les omissions en el termes que estableix l’article 84 del RGLCAP, les proposicions
seran rebutjades mitjançant resolució motivada i, per tant, no es procedirà a l’obertura dels
sobres núms. 2 i 3.
2. Si no s’ha de donar termini d’esmena, en el mateix dia a les 9:30 hores, la mesa de
contractació procedirà a l'obertura del sobre núm. 2 en acte públic; en aquest moment, es
poden sol·licitar tots els informes tècnics que es considerin necessaris per a la valoració de
les propostes presentades.
A aquestes efectes, si fos necessari l’esmena d’errors o omissions en la documentació del
sobre núm. 2, la mesa en donarà compte als licitadors tant aviat com sigui possible,
mitjançant telefax, correu electrònic o altres mitjans dels quals en pugui quedar constància, i
els atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació per
corregir-los o esmenar-los abans de l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3.
En qualsevol cas aquests errors o omissions esmenables no han d’impedir poder valorar la
documentació presentada d’acord amb els criteris de judicis de valor que preveu el present
plec.
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3. L’obertura del sobre núm. 3 es realitzarà en acte públic en el termini màxim de tres dies
hàbils, des de l'obertura del sobre núm. 2 i un cop rebuts els informes que s’hagin demanat i
realitzada la corresponent valoració i ponderació de les propostes que, d’acord amb l’article
30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig. De la data i hora d'aquest acte se'n donarà
coneixement als licitadors i al perfil del contractant.
D’acord amb l’establert a l’article 8.f) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, es procurarà
unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i
una altra fase posterior de caràcter públic.
4. La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals d’acord amb els criteris
d'adjudicació assenyalats en aquest plec i emetrà la seva proposta d'adjudicació a l'òrgan de
contractació.
A l’efecte de poder emetre la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació es reunirà les
vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots aquells informes tècnics que consideri
oportú.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa,
excedís del pressupost base de licitació, variés de forma substancial el model establert o
comportés error manifest en l’import de la proposició o existís reconeixement per part del
licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada per la
mesa en resolució motivada.
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o
desproporcionat, la mesa està facultada per atorgar-li audiència. En tot cas, i un cop
presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe tècnic del servei gestor
del contracte, als efectes de resoldre sobre l’acceptació o rebuig de la oferta. Als efectes
d’allò establert a l’article 152 TRLCSP estaran subjectes a la consideració d’oferta amb
valors anormals o desproporcionats tots aquells criteris de valoració que siguin avaluats
mitjançant fórmula i que segons el càlcul d’aquestes fórmules se’n derivi que l’oferta o
proposició és temerària, anormal o desproporcionada.
La proposta d'adjudicació, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa,
les actes de tots els actes que hagi realitzat la mesa i, si s’escau, els informes tècnics
requerits, es remetran a l’òrgan de contractació competent per tal que resolgui el
procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb pronunciament exprés sobres les
observacions o reserves presentades.
5. L'òrgan de contractació o aquell en qui delegui requerirà al licitador que hagi presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins el termini de cinc dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir-ne de forma directa
l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del TRLCSP, i d'haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Si no s'atén adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
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licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al
licitador següent d’acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
6. L'òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
7. L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant. La notificació ha de contenir, en tot
cas, la informació necessària que permeti als licitadors exclosos o candidats descartats
interposar recurs prou fundat contra la decisió d'adjudicació.
En particular haurà d’expressar els punts següents:
a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les
quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
b) Pel que fa dels licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en forma
resumida les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva
proposició que hagin estat determinants en la selecció d'aquest amb preferència a les
ofertes admeses que hagin presentat la resta licitadors.
8. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva
recepció pel destinatari. En particular, es pot fer per correu electrònic a l'adreça que els
licitadors o candidats hagin designat a presentar les seves proposicions, en els termes que
estableix l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics. No obstant això, el termini per a considerar rebutjada la notificació, amb els
efectes que preveu l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies.
9. Expirat el termini per recórrer l’adjudicació, tota la documentació de les ofertes que no
resultin adjudicatàries, a excepció dels documents inclosos en el sobre núm. 3, serà posada
a disposició dels licitadors que així ho sol·licitin, els quals en tot cas hauran d’assumir les
despeses que aquesta devolució pugui comportar.
Transcorreguts sis mesos des de la data d’adjudicació del contracte sense que s’hagi retirat
la documentació el Consell Comarcal podrà procedir a la seva destrucció.
Dinovena. Garanties
1. Garantia provisional: no s’exigeix.
2. Garantia definitiva: el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
o, en el seu cas, el licitador següent si es dóna la circumstància de la clàusula 20.5, haurà
de constituir una garantia definitiva a la Tresoreria comarcal, de 24.255,16 euros, equivalent
al 5 per cent del pressupost base de licitació, d'acord amb l'article 95.3 del TRLCSP i la
clàusula tercera d'aquest plec.
3. Com a mitjans de garantia s'admeten els establerts a l’article 96 del TRLCSP. Els avals
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bancaris hauran d'expedir-se segons el model que s'adjunta com a Annex 4.
4. La garantia definitiva assegurarà el compliment de l'objecte del contracte i les obligacions
del contractista. Respondrà de les penalitats imposades al contractista, de les despeses
originades a l’Administració per demora i incompliments del contractista, dels danys i
perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte i de la inexistència de vicis
o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia establert al contracte i, per
tant, no es retornarà a l'adjudicatari fins que s'hagi emès la recepció i prèvia instrucció de
l'expedient de devolució amb informe favorable de l’interventor comarcal i del cap de la
secció tècnica o del servei corresponent.
5. En cas d’ampliacions de les prestacions del servei o per la confiscació parcial o total de la
garantia per incompliment, s'obligarà al contractista a constituir una garantia
complementària, vigent durant tot el contracte.
Vintena. Formalització del contracte
1. El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a
les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic, del que en donarà fe la secretaria del Consell. No obstant, el
contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
2. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules
que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
3. La formalització del contracte s'haurà d'efectuar no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la
forma que preveu la clàusula anterior.
4. Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagi formalitzat el contracte dins del
termini indicat, el Consell Comarcal en podrà acordar la resolució i la confiscació de la
garantia definitiva per respondre dels danys i perjudicis que se'n poguessin derivar. Si les
causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s'indemnitzarà al contractista
dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.
5.- No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en
els casos que preveu l'article 113 del TRCLSP.
6.- La informació relativa a la formalització del contracte es publicarà al perfil del contractant.
Vint-i-unena. Modificacions en el contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació competent només podrà introduir
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan les
previsions efectuades a la documentació contractual que regeix la licitació siguin
respectades o bé atengui a circumstàncies següents:
1. De conformitat amb l’establert a l’article 106 del TRLCSP s’estableixen les següents
causes de modificació contractual:
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–

Augment o disminució de centres educatius en la gestió dels menjadors escolars o
del nombre de comensals de cada escola, en els termes que preveu la clàusula 1.7.

–

Les modificacions legislatives o reglamentàries de qualsevol tipus i sector (a títol
d’exemple sense caràcter limitatiu: educatiu, sanitari, laboral, de capacitació
professional) que puguin afectar el servei i comportin la necessitat d’adequar la
prestació contractual a la normativa vigent.

–

Les modificacions en la forma de prestació general del servei (passar de menjar
transportat en calent a cuina in situ, a línia freda, etc.), a sol·licitud dels centres
educatius i amb la conformitat prèvia del Consell Comarcal de la Noguera.

–

Les modificacions en la prestació i gestió del servei, a instància de la Comissió de
seguiment, en especial: ràtios de monitoratge; horaris; projectes educatius i de lleure;
funcions del personal, tant de cuina com de monitoratge; sistema de cobrament de
les tarifes; gestió dels usuari (altes, baixes, règim d’absències), tarifes, etc.

2. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec, només pot operar
quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, es
preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les condicions
essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les
variacions estrictament indispensables.
En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d’addicionar
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a
fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes en la documentació preparatòria
del contracte, o incorporar una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent.
En aquests supòsits, procedirà una nova contractació de la prestació corresponent.
3. La modificació del contracte s’adoptarà per resolució de l’òrgan de contractació, prèvia
audiència del contractista.

Vint-i-dosena. Recepció del contracte i període de garantia
1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb el
TRLCSP. El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de
l’Administració en la totalitat del seu objecte. La constatació del compliment del contracte
exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per part de el Consell Comarcal en
els termes establerts a la legislació sobre contractes del sector públic i els seus reglaments.
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de
l’òrgan de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de l’objecte
contractual, es procedirà, previ l’informe tècnic corresponent i audiència al contractista, a
l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la prestació realitzada sense
perjudici de la possible indemnització per danys i perjudicis.
2.- Finalitzat el període de vigència del contracte, caldrà un acte positiu de recepció o
conformitat als serveis prestats. En cas de ser negatiu i a l’efecte de ser esmenades o
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reparades les deficiències que s’assenyalin, s’estarà al que disposi al respecte el plec de
clàusules generals. No obstant això, s’atorgarà un termini improrrogable de quinze dies
hàbils llevat que els serveis tècnics comarcals n’estableixin un altre de superior ateses les
circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar.
3. El Consell Comarcal es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui
necessàries sobre la qualitat de l’objecte del contracte en el moment de que hagi de procedir
a realitzar aquesta recepció, deixant constància, en el seu cas, de les objeccions que cregui
convenient i dels efectes que això pot comportar respecte de la pròpia recepció com del
període de garantia.
4. Des de la recepció de l'objecte de la present contractació o informe equivalent, es fixa un
període de garantia de sis mesos.
5. En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica dels serveis
realitzats i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències que
se’n derivin, a requeriment dels serveis tècnics comarcals, en el termini improrrogable de
quinze dies llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies
de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa al
contractista.
Vint-i-tresena. Reversió de la instal·lació al Consell Comarcal
1. Un cop extingit el present contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter
general pel TRLCSP, així com les particulars establertes en el present plec de clàusules, el
conjunt de les millores i/o les inversions realitzades en les instal·lacions revertirà al Consell
Comarcal de la Noguera i també el conjunt de béns mobles incorporats de manera
permanent sense els quals podria perdre la seva naturalesa, com també el conjunt de béns
adquirits a càrrec dels comptes d'explotació durant el període de vigència d'aquest
contracte.
2. L'edifici, les instal·lacions de tot tipus i el material en ús hauran de ser aptes per a la seva
utilització, i en conseqüència, poder continuar prestant el servei objecte d'aquest acord. Els
serveis tècnics competents del Consell Comarcal procediran a inspeccionar amb assiduïtat
l'edifici i el conjunt de les instal·lacions i ordenaran, en cas necessari, les actuacions
pertinents a càrrec dels comptes d'explotació per tal que els béns reverteixin al Consell
Comarcal en les condicions adequades.
3. La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
4. El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini improrrogable d’una
setmana posterior a l'acabament del període pactat
Vint-i-quatrena. Sancions i responsabilitats
1. Seran causes i supòsits de penalització les que es preveuen en els apartats següents.
2. Les infraccions en què incorri el contractista es classifiquen com a molt greus, greus i
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lleus.
2.1. Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a. La demora en el començament de la prestació del servei, superior a un dia, sobre
la data prevista.
b. La paralització o interrupció de la prestació del servei durant més de 24 hores.
c. La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei amb incompliment
reiterat de les condicions establertes.
d. Retard sistemàtic en els horaris de prestació del servei.
e. Incompliment reiterat de les ordres escrites que sobre una mateixa qüestió relativa
a la prestació del servei es donin des del Consell Comarcal.
f. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social respecte al personal
adscrit al servei.
g. Incompliment de qualsevol tipus de la normativa higiènico-sanitària vigent.
2.2. Tenen la consideració d’infraccions greus:
a. Incompliment de resolucions comarcals sobre variacions de detall dels serveis que
no impliquin despeses per al contractista.
b. Incompliment de les obligacions d’aportar la documentació requerida en el present
plec de clàusules, en els terminis establerts.
c. L’acumulació de tres faltes lleus.
2.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus totes les no previstes anteriorment i que
signifiquin una vulneració d’alguna de les condicions establertes en el present plec,
amb perjudici lleu del servei, i les que comportin un demèrit del personal adscrit al
servei per raó del seu vestuari, de les eines de treball o pel tracte amb els usuaris.
3. Les sancions que pot imposar el Consell Comarcal al contractista són les següents:
a) Per les faltes molt greus, multes de 3.000 a 6.000 euros o la resolució del
contracte.
b) Per les faltes greus, multes de 1.000 a 3.000 euros. En el cas de pertorbació del
servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la
intervenció de la concessió, sempre que el Consell Comarcal no decideixi, quan sigui
procedent legalment, la resolució del contracte.
c) Per les faltes lleus, multes fins a 1.000 euros.
4. Els imports de les penalitzacions o multes que es puguin imposar, segons l’esmentat en
l’apartat anterior, es podran fer efectius mitjançant la deducció corresponent del preu a
satisfer pel Consell Comarcal al contractista, si s’escau. En tot cas, la fiança respondrà de
llur efectivitat d’acord amb allò que estableix en aquest sentit l’article 100 del TRLCSP. La
imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució del contracte.
Vint-i-cinquena. Prerrogatives de l’administració
1. El Consell Comarcal gaudirà de la prerrogativa de la interpretació del contracte i la
resolució dels dubtes que n’ofereixi el compliment. Igualment, per raó de l’interès públic,
podrà modificar-lo i acordar-ne la resolució dins els límits i amb subjecció als requisits i als
efectes establerts legalment.
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2. Aquestes facultats administratives ho són sens perjudici de l’audiència preceptiva del
contractista i de les responsabilitats i les indemnitzacions que s’escaiguin.
Vint-i-sisena. Resolució del contracte
1. Són causes d’extinció del contracte i, per tant, de la concessió, les previstes al present
plec de clàusules, les de caràcter general, en allò que siguin aplicables, previstes en l’article
241 del ROAS, i les específiques a què fa referència al paràgraf primer de l’article 260 del
reglament esmentat, així com les de l’article 223 del TRLCSP.
2. El present contracte també es podrà resoldre per les causes següents:
a. La negativa a presentar, a requeriment comarcal, l’acreditació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries, de Seguretat Social així com les demés
previstes en aquest plec, així com l’incompliment de les obligacions laborals i de
Seguretat Social respecte al personal que presta el servei.
b. La negativa a presentar, a requeriment comarcal, la documentació acreditativa de
complir estrictament amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals,
incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la salut i coordinació
d’activitats empresarials, així com l’incompliment reiterat d’aquesta normativa.
c. L’incompliment de les obligacions essencials del contracte.
d. L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
e. L’incompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la
salut i coordinació d’activitats empresarials.
f. La prestació defectuosa del servei de forma reiterada.
g. La cessió o subcontractació del servei sense el preceptiu consentiment exprés del
Consell Comarcal.
h. No mantenir les ràtios de monitors/es definides en els plecs de clàusules o en
l’oferta presentada per l’adjudicatari.
3. La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància del contractista, per l'òrgan
comarcal competent i la seva aplicació i efectes es regularà pel que disposa l’article 211 del
TRLCSP.
Vint-i-setena. Accés al perfil del contractant
L’accés al perfil del contractant es realitza per internet a través de la web oficial del Consell
Comarcal següent: www.seu.cat/ccnoguera

Plec clàusules administratives particulars contractació servei menjador curs 2016-2017

32/39

Vint-i-vuitena. Disposició final primera
1. Les prescripcions d'aquest plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació
bàsica estatal o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automàticament
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. En particular, les disposicions
de caire procedimental i organitzatiu d’aquest plec que siguin susceptibles de veure’s
afectades per la legislació comunitària europea, la bàsica estatal o l’autonòmica d’aplicació
als ens locals catalans que s’adopti a l’objecte de la implantació progressiva de la
contractació administrativa electrònica s’entendran automàticament modificades en el
moment en què es produeixi l’adopció d’aquella.
2. De verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consell Comarcal per a
introduir al text del plec les correlatives modificacions o els pertinents aclariments.
3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part del Consell Comarcal.
Balaguer, 20 de juny de 2016
LA PRESIDENTA

Concepció Cañadell i Salvia
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ANNEX 1
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ
En/Na..............................., veí/veïna de........................, amb domicili a....................., major
d’edat, en ple ús dels seus drets civils, de professió......................, amb DNI / NIF
núm. ..............., actuant en nom propi o en representació de.......................,
MANIFESTO:
Que en el BOP de Lleida núm. ___ de ___ de __________ de 2016 i en el perfil del
contractant del Consell Comarcal de la Noguera ha estat inserit l’anunci en el qual es fa
pública la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern del Consell Comarcal de la
Noguera, per a la licitació del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant
concessió administrativa, dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal
de la Noguera per al curs 2016-2017.
Que el compareixent estima reunir les condicions de capacitat i de solvència que figuren en
el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques per a
la seva execució, i
SOL·LICITO:
Ser admès/a com a candidat/a en el procés de licitació convocat i a aquests efectes
presenta la documentació següent:
— Sobre núm. 1: Documentació administrativa.
— Sobre núm. 2: Documentació relativa a criteris d'adjudicació ponderables en funció
d’un judici de valor.
— Sobre núm. 3: Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica.
(Lloc, data i signatura)

Sra. Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera

Nota: En cas d’empreses estrangeres, caldrà afegir la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o
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indirectament es puguin derivar del contracte.
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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE NÚM. 1)
En/Na..............................., veí/veïna de........................, amb domicili a........................., major
d’edat, amb número de fax............... i correu electrònic.................. a efectes de notificacions,
en ple ús dels seus drets civils, de professió......................, amb DNI/NIF núm. ...............,
actuant en nom propi o en representació de............................, en relació a la licitació del
contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concessió administrativa, dels
menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal de la Noguera per al curs 20162017,
DECLARO:
1. Que ni ..................... (en endavant, el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. Que el licitador reuneix les condicions de plena capacitat d’obrar i de solvència
econòmica, financera, tècnica o professional per desenvolupar l’objecte d’aquest contracte.
3. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat
de Catalunya i amb l’administració contractant.
4. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
5. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i al corrent del
seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
6. Que, en relació als seus treballadors, compleix estrictament amb les mesures de
prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, incloses les obligacions en
matèria de formació i vigilància de la salut, amb el compromís d’aportar la documentació
necessària i suficient que ho justifiqui abans de la signatura del contracte, fent constar
expressament que coneix i accepta que l’adjudicació quedarà sense efectes si no s’aporta
aquesta documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament amb l’esmentada
normativa.
___ Que desitja optar al criteri de desempat que preveu la clàusula tretzena del plec de
clàusules administratives particulars, i disposa en la seva plantilla d’un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100 de la seva plantilla (marcar amb una creu
en cas que es vulgui optar per aquest criteri en cas de desempat).

(Lloc, data i signatura)
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ANNEX 3
MODEL DE PROPOSICIÓ (SOBRE NÚM. 3)
En/Na..............................., veí/veïna de........................, amb domicili a....................., major
d’edat, en ple ús dels seus drets civils, de professió......................, amb DNI/NIF
núm. ..............., actuant en nom propi o en representació de.......................,
MANIFESTO:
Que tinc coneixement de la licitació del contracte de gestió de serveis públics,
mitjançant concessió administrativa, dels menjadors escolars gestionats pel Consell
Comarcal de la Noguera per al curs 2016-2017, convocada pel Consell Comarcal de la
Noguera i publicada al BOP núm. ___ de ___ de ________ de 2016.
Que accepto i em sotmeto plenament al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques i demés documentació que ha de regir aquesta licitació, i em
comprometo a executar totalment els serveis en qüestió en el cas de ser seleccionada
aquesta proposició que presento.
En relació als criteris quantificables de forma automàtica que estableix el plec de
clàusules administratives particulars, com a base per resoldre el procediment i a l'efecte de
poder aplicar la ponderació que s'hi estableix, OFEREIXO:
1. El següent PREU DEL SERVEI DE MENJADOR per al curs 2016-2017, en relació als
usuaris fixos i esporàdics:
1.1.) Usuaris fixos: (preu total màxim de 6,20 euros IVA inclòs)
a. Preu unitari de l’àpat: (mínim 45% de c)
b. Preu unitari del monitoratge:
c. Preu base del servei de menjador: (a+b)
d. IVA sobre el preu unitari de l’àpat: (10% de a)
e. Preu total del servei de menjador, IVA inclòs: (c+d):

euros
euros
euros
euros
euros

1.2.) Usuaris esporàdics: (preu total màxim de 6,80 euros IVA inclòs)
a. Preu unitari de l’àpat: (mínim 45% de c)
b. Preu unitari del monitoratge:
c. Preu base del servei de menjador: (a+b)
d. IVA sobre el preu unitari de l’àpat: (10% de a)
e. Preu total del servei de menjador, IVA inclòs: (c+d):

euros
euros
euros
euros
euros

El percentatge de baixa proposat ha de ser el mateix pels preus de licitació per a usuaris
fixos que pels preus de licitació per a usuaris esporàdics.
S'adjunta el Pla de viabilitat econòmica que s'ha d'incloure en el sobre núm. 3 segons
l'establert a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars.
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2. La següent RÀTIO DE MONITORATGE I/O FRACCIONS: (Marqueu en cada cas una
única opció).

PROPOSTA
RATIOS

PROPOSTA
FRACCIONS

P3

P4 I P5

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

PUNTS

1/15

1/20

1/30

1/40

0

1/14

1/19

1/28

1/37

2

1/13

1/18

1/26

1/34

3

1/12

1/17

1/24

1/31

5

P3

P4 I P5

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

PUNTS

8

10

15

20

0

7

9

13

17

2

6

8

11

14

3

5

7

9

11

5

S'adjunta el Pla d’organització del personal als diferents centres que s'ha d'incloure en el
sobre núm. 3 segons l'establert a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives
particulars.
1.3. La distància des de la cuina central de què disposa l'empresa al municipi de Balaguer
d'acord amb la documentació aportada és de: _________ km.
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX NÚM. 4
MODEL AVAL DEFINITIU
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb NIF
núm. ............., amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer ..................,
codi postal ................., localitat ........................, i en el seu nom (nom i cognoms dels
apoderats), amb poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons resulta del
bastanteig de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document,
AVALA davant el Consell Comarcal de la Noguera a:
(nom i cognoms o raó social de l’avalat), amb NIF núm. .................., les obligacions
següents: la correcta execució del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant
concessió administrativa, dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal
de la Noguera per al curs 2016-2017 que li ha estat adjudicat, per import de 24.255,16
euros, equivalent al 5 per cent del pressupost base de licitació, exclòs IVA, d'acord amb
l'article 95.3 del TRLCSP i la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives
particulars.
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos
en l’article 56.2 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d’execució i amb el compromís de pagament al primer requeriment de la
Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants administracions públiques, en
les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de
Dipòsits.
El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal de la Noguera autoritzi la seva
cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert en el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, i legislació complementària.
(Lloc, data i signatura)

Plec clàusules administratives particulars contractació servei menjador curs 2016-2017

39/39

