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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CONTRACTE DEL SERVEI GLOBAL D’ALIMENTACIÓ A 68 ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS DURANT ELS CURSOS ESCOLARS 2019-2020, 2020-2021 I 2021-2022  

amb mesures de contractació pública sostenible  

 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT (art. 156 LCSP) 

 
Codi de 
contracte 

12/19 Descripció 
contracte 

Servei global d’alimentació a 68 escoles bressol municipals durant 

els cursos escolars  2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022  

 
Import 
Pressupost 
base  

             

  17.353.343,57   
 

Tipificació 
contracte 

Serveis Codi CPV  55523100-3 

 
*Òrgan de contractació 
 

Gerència de l’IMEB, per delegació del Consell Rector de l’IMEB de 25 de març 
de 2019 

 

*Departament 
econòmic 

Departament d’Administració Econòmica  

 

*Òrgan destinatari Direcció de Recursos i Serveis Generals  

 

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa 

adjudicatària. 
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte 
 

1. Objecte del contracte.  

 

L’objecte del contracte és el servei global de la gestió alimentària de les 68 escoles bressol 

objecte d’aquest contracte durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.  

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents: 

 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- Ponderació màxima de 35 punts del criteri d’adjudicació del preu ofertat. 

- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

- Determinació d’oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment dels 

convenis laborals que siguin d’aplicació. 

- Previsió de criteris d’adjudicació relatius al subministrament de productes de procedència 

ecològica, proximitat i provinents de centres especials de treball i empreses d’inserció. 

 

 

D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots de 

realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: 
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Núm. 

Lot 

Escoles bressol municipals  Import 

licitació/lot 

1 

EBM Bellmunt, EBM Canigó, EBM Collserola, EBM Els Tres Tombs, 

EBM Guinbó, EBM L’Esquirol, EBM Mont-Tàber i EBM Nic.  

 

            

           

2.118.061,90 €  

 

2 

 

EBM Can Bacardí, EBM Can Bruixa, EBM Can Novell, EBM El Fil, 

EBM El Timbal, EBM Londres, EBM Pau i EBM Xiroi. 

 

           

1.957.801,03 €  

 

3 

 

EBM Barrufets, EBM Cargol, EBM La Fassina, EBM Montserrat, EBM 

Portal Nou, EBM Sant Medir, EBM Trencadís i EBM Tres Turons. 

 

           

2.049.708,61 €  

 

4 

 

EBM El Clot de la Mel, EBM El Gronxador, EBM El Xalet de la 

Paperera, EBM La Farinera, EBM La Mar Xica, EBM La Verneda de 

Sant Martí, EBM Manígua i EBM Icària. 

 

           

2.120.854,96 €  

 

5 

 

EBM Can Dragó, EBM Ciutat de Mallorca, EBM El Caminet del 

Besòs, EBM El Palomar, EBM El Parc de la Pegaso, EBM L’Argimon, 

EBM Les Quatre Torres, EBM Ralet i EBM El Turó. 

 

           

2.306.754,65 €  

 

6 

 

EBM Aqüeducte, EBM Colometa, EBM El Torrent, EBM El Tren, EBM 

El Vent, EBM Guinardó, EBM La Muntanya, EBM Nenes i Nens, 

EBM Pla de Fornells i EBM Trinitat Nova. 

 

 

           

2.423.352,09 €  
            

 

7 

 

EBM Albí, EBM L’Arboç, EBM L’Arquet, EBM L’Harmonia, EBM Llar 

d’Infants, EBM Tris-Tras, EBM Valldaura i EBM Xarlot. 

 

         

1.996.216,20   €  

 

8 

 

EBM Can Canet, EBM Can Caralleu, EBM El Gat Negre, EBM El 

Putxet, EBM El Tramvia Blau, EBM Galatea, EBM L’Oreneta, EBM 

La Puput i EBM Sant Genís. 

 

           

2.380.594,13 €  

 

 

 

 

Les empreses poden licitar a un, varis o tots els lots, en els termes previstos a la clàusula 

setena d’aquest plec administratiu. 

 

2. Règim jurídic. 

 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a aquest plec, el 

PPT i documentació complementària i annexa i a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament.  

 

Atenent el VEC d’aquest contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada tot d’acord 

amb la previsió dels articles 19 i 22 LCSP. 
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La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el 

PPT i la documentació complementaria annexa. 

 

Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret 

d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 

19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals 

que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses 

interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís 

fiscal. 

 

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del 

contracte 
 

1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 

17.353.343,57 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  

 

15.775.766,88  euros, pressupost net  

            1.577.576,69  euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10 

% 

 

D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base es 

considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte 

condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista aplicant 

els corresponents preus unitaris. 

 

L’Institut Municipal d’Educació no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el 

preu final es determina en funció de les necessitats de l’Administració i aplicant els preus 

unitaris corresponents. 

 

Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats 

de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i les partida/es 

pressupostàries següent/s:  

 
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % 

IVA 
Import IVA Import total 

 
 
2019 

 
 
22746 

 
 
32911 

 
 
0001 

     
       
 1.692.347,96  
 

 
 
10 

        
          
169.234,80   
 

        
 
1.861.582,76   
 

 
 
2020 

 
 
22746 

 
 
32911 

 
 
0001 

      
        
5.258.588,96  
 

 
 
10 

         
          
525.858,89  

        
 
5.784.447,85   
 

 
 
2021 

 
 
22746 

 
 
32911 

 
 
0001 

      
         
5.258.588,96  
 

 
 
10 

         
          
525.858,89  
 

         
 
5.784.447,85   
 

 
 
2022 

 
 
22746 

 
 
32911 

 
 
0001 

      
        
 3.566.241,00  
 

 
 
10 

         
           
356.624,11  
 

         
 
3.922.865,11   
 

TOTAL    15.775.766,88  1.577.576,69 17.353.343,57 

 

Pressupost base 17.353.343,57 

 

 

 

 

 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/Contractaci%C3%B3_p%C3%BAblica_sostenible.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/Contractaci%C3%B3_p%C3%BAblica_sostenible.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
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Aquest pressupost es desglossa per lots de la forma següent: 

 

 

 

LOT 1 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

208.080,68    10           20.808,07    
        

228.888,75    

2020 
        

641.836,94    10           64.183,69    
        

706.020,63    

2021 
        

641.836,94    10           64.183,69    
        

706.020,63    

2022 
        

433.756,26    10           43.375,63    
        

477.131,89    

TOTAL 1.925.510,82 
 

192.551,08 2.118.061,90 

 

 

LOT 2 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

189.483,36    10           18.948,34    
        

208.431,70    

2020 
        

593.273,04    10           59.327,30    
        

652.600,34    

2021 
        

593.273,04    10           59.327,30    
        

652.600,34    

2022 
        

403.789,68    10           40.378,97    
        

444.168,65    

TOTAL 1.779.819,12 
 

177.981,91 1.957.801,03 

 

 

LOT 3 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

201.492,16    10           20.149,22    
        

221.641,38    

2020 
        

621.123,82    10           62.112,38    
        

683.236,20    

2021 
        

621.123,82    10           62.112,38    
        

683.236,20    

2022 
        

419.631,66    10           41.963,17    
        

461.594,83    

TOTAL 1.863.371,46 
 

186.337,15 2.049.708,61 
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LOT 4 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

207.116,44    10           20.711,64    
        

227.828,08    

2020 
        

642.683,32    10           64.268,33    
        

706.951,65    

2021 
        

642.683,32    10           64.268,34    
        

706.951,66    

2022 
        

435.566,88    10           43.556,69    
        

479.123,57    

TOTAL 1.928.049,96 
 

192.805,00 2.120.854,96 

 

 

LOT 5 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

226.692,96    10           22.669,29    
        

249.362,25    

2020 
        

699.016,56    10           69.901,66    
        

768.918,22    

2021 
        

699.016,56    10           69.901,66    
        

768.918,22    

2022 
        

472.323,60    10           47.232,36    
        

519.555,96    

TOTAL 2.097.049,68 
 

209.704,97 2.306.754,65 

 

 

LOT 6 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

235.059,00    10           23.505,90    
        

258.564,90    

2020 
        

734.349,12    10           73.434,91    
        

807.784,03    

2021 
        

734.349,12    10           73.434,91    
        

807.784,03    

2022 
        

499.290,12    10           49.929,01    
        

549.219,13    

TOTAL 2.203.047,36 
 

220.304,73 2.423.352,09 
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LOT 7 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

192.916,68    10           19.291,67    
        

212.208,35    

2020 
        

604.914,00    10           60.491,40    
        

665.405,40    

2021 
        

604.914,00    10           60.491,40    
        

665.405,40    

2022 
        

411.997,32    10           41.199,73    
        

453.197,05    

TOTAL 1.814.742,00 
 

181.474,20 1.996.216,20 

 

 

LOT 8 

Any import net 
% 

IVA  import IVA import total 

2019 
        

231.506,68    10           23.150,67    
        

254.657,35    

2020 
        

721.392,16    10           72.139,22    
        

793.531,38    

2021 
        

721.392,16    10           72.139,21    
        

793.531,37    

2022 
        

489.885,48    10           48.988,55    
        

538.874,03    

TOTAL 2.164.176,48 
 

216.417,65 2.380.594,13 

 

 

 

 

 

El pressupost net del contracte es desglossa de la manera següent 1: 

 

 

Costos directes 

 

Import € 

Cost matèries primeres 6.374.649,36 € 

Costos salarials  8.389.192,11 € 

  

TOTAL Suma costos directes: 

14.763.841,47 € 

                                                           
1
 Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment.  Matèries Primeres,  

Mà d'Obra Directa. 

Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma 

d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, 
d’administració i financers.   
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Costos indirectes 

 

Import € 

Despeses generals d’estructura 260.698,42€ 

Benefici industrial  751.226,99€ 

  

TOTAL Suma costos indirectes: 

1.011.925,41€ 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + 

indirectes): 

15.775.766,88 € 

 

 

D’acord amb la previsió de l’article 130 LCSP, en annex 3 del plec de prescripcions tècniques  

s’informa de les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la 

plantilla als efectes d’una exacta informació dels costos laborals i tot d’acord amb la informació 

facilitada per l’actual empresa prestadora del servei. 

 

 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral de 

treball pel sector de les col·lectivitats de Catalunya per als anys 2014, 2015, 2016 i 2017 ( 

codi de conveni 79100055012013),  publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el 9 de 

novembre de 2011 i prorrogat fins al 2021. En aquests costos està inclòs el sou, despeses 

manutenció, formació, uniformitat, prevenció de riscos, seguretat social i l’absentisme 

retribuït. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació. 

 

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha 

d’executar el contracte amb les següents categories professionals  i nombre de persones, 

segons s’especifica en el PPT: 

 

Categoria professional Retribució salarial *   Nº de persones 
 ( taules salarials del 2021,  
 any intermedi d’execució del contracte)     
  

Cuiner/a                                  24.170,99 €       65 

Auxiliar de cuina   17.903,44€                68 

 
* retribució per a jornada de 35 hores cuiner/a i 30 hores auxiliar incorporant el sou, despeses manutenció, 
formació, uniformitat, prevenció de riscos, seguretat social i l’absentisme retribuït, calculada per contractes 
fixos discontinus d’acord amb la durada del curs escolar.  
 

 

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 

municipals. 

 

 

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 29.448.098,18 euros, sense incloure l'IVA. 

Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent 

possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 

101 LCSP. 
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Any VE prestació  
VE eventuals 
pròrrogues  

VE 
modificacions 
previstes  SUMA  

2019         1.692.347,96 €              1.692.347,96 €  

2020         5.258.588,96 €              5.258.588,96 €  

2021         5.258.588,96 €              5.258.588,96 €  

2022         3.566.241,00 €         1.692.347,96 €            5.258.588,96 €  

2023          5.258.588,96 €            5.258.588,96 €  

2024          3.566.241,00 €            3.566.241,00 €  

      
      
3.155.153,38 €          3.155.153,38 €  

TOTAL         15.775.766,88 €        10.517.177,92 €  
      
3.155.153,38 €        29.448.098,18 €  

 

D’acord amb la previsió de l’article 101.12 LCSP, el Valor Global Estimat és el resultat del 

sumatori del VE dels diferents lots, segons s’indica: 

 

 

Núm. 

Lot 

Escoles bressol municipals  Valor estimat  

1 

EBM Bellmunt, EBM Canigó, EBM Collserola, EBM Els Tres Tombs, 

EBM Guinbó, EBM L’Esquirol, EBM Mont-Tàber i EBM Nic.  

 

       

3.594.286,86 €  

 

2 

 

EBM Can Bacardí, EBM Can Bruixa, EBM Can Novell, EBM El Fil, EBM 

El Timbal, EBM Londres, EBM Pau i EBM Xiroi. 

 

       

3.322.329,02 €  

 

3 

 

EBM Barrufets, EBM Cargol, EBM La Fassina, EBM Montserrat, EBM 

Portal Nou, EBM Sant Medir, EBM Trencadís i EBM Tres Turons. 

 

       

3.478.293,39 €  

 

4 

 

EBM El Clot de la Mel, EBM El Gronxador, EBM El Xalet de la 

Paperera, EBM La Farinera, EBM La Mar Xica, EBM La Verneda de 

Sant Martí, EBM Manígua i EBM Icària. 

 

       

3.599.026,59 €  

 

5 

 

EBM Can Dragó, EBM Ciutat de Mallorca, EBM El Caminet del Besòs, 

EBM El Palomar, EBM El Parc de la Pegaso, EBM L’Argimon, EBM Les 

Quatre Torres, EBM Ralet i EBM El Turó. 

 

       

3.914.492,74 €  

 

6 

 

EBM Aqüeducte, EBM Colometa, EBM El Torrent, EBM El Tren, EBM 

El Vent, EBM Guinardó, EBM La Muntanya, EBM Nenes i Nens, EBM 

Pla de Fornells i EBM Trinitat Nova. 

 

       

4.112.355,08 €  

 

7 

 

EBM Albí, EBM L’Arboç, EBM L’Arquet, EBM L’Harmonia, EBM Llar 

d’Infants, EBM Tris-Tras, EBM Valldaura i EBM Xarlot. 

 

       

3.387.518,40 €  

 

8 

 

EBM Can Canet, EBM Can Caralleu, EBM El Gat Negre, EBM El 

Putxet, EBM El Tramvia Blau, EBM Galatea, EBM L’Oreneta, EBM La 

Puput i EBM Sant Genís. 

       

4.039.796,10 €  
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Clàusula 3. Durada del contracte 
 

La durada de les prestacions objecte del contracte serà de tres cursos escolars: des de 

setembre del 2019 fins al 15 de juliol de 2022 (o últim dia del curs escolar 2021-2022).  

 

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les 

pròrrogues seran per períodes d’ 12 mesos, fins un màxim de dos cursos escolars. Atenent la 

previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga 

es comunica com a mínim amb tres mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o 

de la pròrroga corresponent. Aquest avís de pròrroga es farà efectiu amb l’enviament de la 

compareixença a l’adreça de correu electrònic prevista a efectes de comunicacions al model 

d’oferta econòmica. 

 

La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 5 cursos escolars, tot 

atenent que és necessari garantir la continuïtat de la prestació. 

 

 

 

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.  
 

1. L’òrgan de contractació és la gerència de l’IMEB, per delegació del Consell Rector de l’IMEB 

de 25 de març de 2019,  i la persona interlocutora per aquest contracte és la responsable del 

Servei d’Alimentació de la Direcció General de Recursos i Serveis Generals, telèfon 

93.316.11.52 correu electrònic IMEB_alimentacio@bcn.cat ( IMEB_alimentació@bcn.cat) 

i adreça Plaça Espanya, núm. 5, Barcelona. 

 

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya: 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf 

 

 

 

Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment 

d'adjudicació 
 

 

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària 

 

2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 LCSP amb varis 

criteris d’adjudicació. 

 

 

Clàusula 6. Publicitat de la licitació 
 

Es remetrà anunci de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea als efectes de la 

publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)  i es publicarà anunci en el perfil del 

contractant  

 

 

 

 

mailto:IMEB_alimentacio@bcn.cat
mailto:IMEB_alimentació@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència. 
 

 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o 

prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions 

dels articles 65 i 71 LCSP.  

 

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que 

siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels 

seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 

deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 

professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 

constitueixi l’objecte del contracte. 

 

En el supòsit que es presentin empreses estrangeres d’un Estat Membre de la Unió Europea o 

signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de 

prohibicions es podrà realitzar tal com estableix l’article 84 LCSP  

 

 

En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en 

l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos 

fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per 

aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades 

delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau 

fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

Atenent que aquesta prestació implica relació habitual amb menors d’edat, és requisit que les 

persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament 

sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de 

menors, així com per tràfic d’éssers humans.  

 

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi temporalment 

a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la 

previsió de l’article 69 LCSP. 

 

 

L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional mínima següents:  

 
Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es 

correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència 

referida als apartats 7.1 i 7.2.1 indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant 

el compliment dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 

LCSP, en relació amb els articles 87 i  90 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del 

codi CPV. 

 

Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la 

previsió de l’article 69 LCSP. 
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 7.1 ) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 
 

- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un  import igual o 

superior al que s’indica a continuació per a cada lot al que es vulgui optar. En cas de resultar 

adjudicatari de varis lots, caldrà tenir acreditada la suma resultant del total de lots adjudicats. 

En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 

comptat  fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 

proporcional al període. 

 

Solvència Econòmica 

LOT 1 962.755,41 

LOT 2 889.909,56 

LOT 3 931.685,73 

LOT 4 964.024,98 

LOT 5 1.048.524,84 

LOT 6 1.101.523,68 

LOT 7 907.371,00 

LOT 8 1.082.088,24 
 

 
 

 

7.2 ) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

7.2.1- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que 

l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el 

decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de l’import que es fixa per a cada lot al 

que es vulgui optar. En cas de resultar adjudicatari de varis lots, caldrà tenir acreditada la 

suma resultant del total de lots adjudicats, d’acord amb el següent quadre:  

 

Solvència tècnica  

 LOT 1          449.285,86    

 LOT 2          415.291,13    

 LOT 3          434.786,67    

 LOT 4          449.878,32    

 LOT 5          489.311,59    

 LOT 6          514.044,38    

 LOT 7          423.439,80    

 LOT 8          504.974,51    
 

 

D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats per 

l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix 

subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), Real 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits 

dels respectius codis CPV. 
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7.2.2 - Tenir experiència en gestió alimentària de cuinat “in situ” (esmorzar, dinar i berenar) 

amb alumnes de 0-3 (escola bressol) almenys en un número d’escoles bressol IGUAL o 

SUPERIOR al que integra el Lot al qual s’està optant, durant un mínim d’un curs escolar i en 

el període comprés dins dels darrers tres cursos.  

 

Les escoles que integren cada Lot són les següents: 

 
Núm Lot  Número 

d’escoles  

Lot 1 8 

Lot 2  8 

Lot 3 8 

Lot 4 8 

Lot 5 9 

Lot 6 10 

Lot 7 8 

Lot 8 9 

 

 

Caldrà aportar en el sobre núm. 1 una declaració responsable indicant el curs escolar i el nom 

de les escoles on s’ha prestat el servei, d’acord amb el model que consta a l’Annex 3.  
 

Les empreses licitadores que disposin d’experiència en la gestió de serveis d’alimentació en 

escoles bressol, poden presentar-se, si així ho consideren oportú, a un, alguns o a tots els lots 

licitats. L’IMEB valorarà les seves ofertes en tots els lots als que es presentin. Tanmateix però, 

en el cas que alguna de les empreses licitadores resultin, després d’aplicar els criteris 

d’adjudicació establerts, tenir la màxima puntuació en un nombre de lots que continguin un 

nombre d’escoles superior a les que s’acrediti haver  gestionat amb certificat positiu, per tal de 

garantir la solvència tècnica adequada, l’IMEB proposarà a aquesta/es empresa/es com 

adjudicatària/es de, com a màxim, tantes escoles bressol com hagin acreditat gestionar. 

Aquesta proposta en tot cas respectarà els lots establerts (no es podran dividir els lots).  

 

En aquest hipotètic cas, l’IMEB establirà el lot o lots a adjudicar en funció de les escoles que 

tinguin major valor econòmic del contracte. Per a la resta de lots no es tindrà en compte 

l’oferta presentada per aquest licitador  i aquests s’adjudicaran  a la segona millor oferta, 

d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts. 

 

Per tant, a tall d’exemple, per ser proposat com adjudicatari, després de valorar les ofertes, 

dels lots 4,5 i 6 s’haurà d’haver acreditat un mínim de 27 escoles. Si només s’acrediten 25, 

s’adjudicarà els lots 5 i 6.  

 
 

7.2.3- Tenir capacitat suficient per resoldre en modalitat alternativa (línia calenta, refrigerat, 

......) les incidències puntuals que puguin produir-se, per manca de subministraments d’aigua, 

llum o gas, en els centres amb modalitat de cuinat “in situ”  que es farà constar en el model de 

declaració responsable a incloure en el sobre núm. 1. 
 

7.2.4 - Les empreses que resultin proposades com a adjudicatàries hauran de posar a 

disposició de l’IMEB la següent documentació:  

 

- A) Descripció de l’equip directiu de l’empresa i l’equip tècnic i unitats tècniques 

participants en el contracte, fent constar titulacions acadèmiques i professionals; 

experiència dels empresaris i personal de direcció de l’empresa i, en particular, de les 

persones responsables de l’execució del contracte: Supervisors/sores i cuiners/res i 
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ajudants de cuina (aquests últims només en el supòsit que no siguin personal a 

subrogar )  

 

- B) Pla de formació. L’empresa licitadora presentarà el pla i calendari de formació pels 

seus treballadors, així com documentació acreditativa d'haver realitzat aquesta tasca. 

Tanmateix es requereix a l’Empresa, pel que fa als nous treballadors a l’escola bressol, 

la formació prèvia i específica quant a adequació al lloc de treball. 

 

Els temes ambientals relacionats amb la informació dels productes (origen, 

característiques de la seva producció, ....), la minimització dels residus generats durant 

la realització del servei, la recollida selectiva de residus i la neteja de les instal·lacions 

seguint criteris ambientals s’hauran d’incloure en els continguts del pla de formació. 

També s’haurà de presentar una declaració de compliment de l’Ordenança de Medi 

Ambient de Barcelona en aquest àmbit. 

 

- C) Pla de residus. Les empreses licitadores hauran de presentar en la seva oferta un 

pla de residus que haurà d’incloure: 

 

 Les mesures de minimització de residus que s’aplicaran durant la realització del 

servei com: caixes de transport reutilitzables, envasos de neteja de volums grans 

amb els quals reomplir ampolles reutilitzables més petites (correctament 

senyalitzades). 

 El sistema de retirada/evacuació de les diverses fraccions de residus generats tant a 

la cuina com al menjador del/s l’edifici/s objecte de la prestació del servei global 

d’alimentació d’aquest PCT en funció de la ubicació del centre (sistema contenidors 

del carrer, sistema de recollida comercial, punt verd mòbil, gestors externs 

autoritzats). La descripció del sistema inclou la menció detallada de les tasques i 

responsabilitats específiques del personal de l’empresa licitadora en aquest àmbit, 

especificant les freqüències i els horaris de les mateixes. 

 Hauran de ser objecte de la recollida selectiva de residus les faccions d’envasos, 

paper i cartró, vidre, matèria orgànica (fracció molt important donat l’objecte del 

servei, que s’incorporarà a mesura que es vagi ampliant la recollida de matèria 

orgànica de la ciutat), olis i rebuig. Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària 

garantir la correcta separació i gestió de les fraccions de residus especificades. 

 Els envasos generats durant la realització del servei, també seran objecte de la 

recollida selectiva de residus. 

 Es valorarà la introducció de la recollida selectiva i gestió diferenciada d’altres 

faccions, de forma addicional a les faccions esmentades. 

 Aquesta gestió de residus implica per a l’empresa adjudicatària del servei global 

d’alimentació moure la mateixa quantitat de residus, però separats, recollits i 

disposats de forma i en contenidors diferents. Serà l’empresa adjudicatària 

l’encarregada de facilitar els bujols i/o contenidors corresponents, així com de la 

neteja periòdica dels mateixos. 

 La recollida d’olis usats es realitzarà amb la periodicitat  adient a les necessitats del 

centre, donant compliment a la Normativa vigent. 

 

 

 

- No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 

empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a 

aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del 

procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure 

concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta 

de les empreses licitadores. 
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- Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans 

establerts a la clàusula tretzena. 

 

 

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les 

empreses licitadores 
 

La documentació es presentarà en dos sobres tancats, identificats respectivament amb els 

números 1 i 2.  
 

Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el 

seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els 

documents inclosos en cada sobre. 

 

Si una empresa presenta oferta a varis lots haurà de presentar un únic sobre 1 i tants sobres 2 

com lots als que opta en el procés de licitació.  

 

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la 

seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal 

l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de 

contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre 

que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP. 

 

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que 

confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el 

requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 

133 LCSP. 

 

Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’Ajuntament 

de Barcelona d’acord amb el que estableix  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de 

l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació 

municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de 

serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos 

d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) 

proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil 

de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta 

implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades. 

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers 

presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, 

indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol·licitud 

a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 

ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant l’adreça 

electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 

 

Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la 

documentació per a la qual està destinat. Si dins d’un sobre s’inclou informació que permet el 

coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant 

l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà 

l’exclusió de la licitació. 

 

 Sobre núm. 1.  

 

A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. DEUC corresponent al contracte que té per 

objecte  el servei global d’alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos 

mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
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escolars  2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022  , expedient núm. 12/19, tramitat per l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona, presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a 

efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "  

 

El sobre ha de contenir: 

 

1. El document DEUC.  

 

Per obtenir el document DEUC, l’empresa licitadora s’ha de descarregar el fitxer en format xml 

que es penjarà al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia 

de la Comissió Europea, indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en 

aquest moment s’ha d’annexar el document en format xml i seguir les instruccions indicades 

en aquest servei en línia (es pot trobar una guia “DEUC: guia d’ús per als licitadors” en el perfil 

de contractant). 

 

En la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció”, s’haurà de contestar exclusivament si es 

compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència econòmica i tècnica 

necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS 

APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.  

 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la 

persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris 

ha de presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les 

parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document 

amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 

adjudicatàries del contracte. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 

solvència econòmica i/o tècnica, d conformitat amb el que preveuen els articles 75 i 140.1.c) 

LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altre 

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament 

signat. 

 

2. En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, pels 

quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin 

relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una 

declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 1A, manifestant 

alternativament que l’empresa que representa: 

 

- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 

defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 

legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest 

mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil del contractant  de 

què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals. 
 

3. Si liciten empreses estrangeres i el contracte s’executa en territori espanyol, una  Declaració 

de l’empresa licitadora, d’acord amb l’article 140.1.f) LCSP. La participació en la licitació 

comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador. 

 

4. En cas de que el licitador es vulgui constituir com a UTE, la declaració que s’adjunta com 

Annex 1B. 

 

5. Declaració responsable manifestant que té capacitat suficient per resoldre en modalitat 

alternativa (línia calenta, refrigerat, ......) les incidències puntuals que puguin produir-se, per 

manca de subministraments d’aigua, llum o gas, en els centres amb modalitat de cuinat “in 

situ”, d’acord amb la clàusula 7.2.3 i seguint el model contingut a l’Annex 3.  

 

6. Declaració responsable  per acreditar l’experiència en gestió alimentària de cuinat “in situ” 

prevista a la clàusula 7.2.2 d’aquest plec administratiu d’acord amb el model que consta a 

l’Annex 3. 

 

7. Autorització a l’IMEB, si escau, per a que consulti en cas de resultar adjudicatària els deutes 

amb la Seguretat Social i Hisenda, d’acord amb el model que s’annexa com Annex 2. 

 

 

L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de 

la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al 

bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 

inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, 

en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una 

llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 

està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 

inscrites en aquests registres. 

 

Sobre núm. 2.  

 

A l’exterior ha de figurar la menció:  “Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu al 

contracte que té per objecte el servei global d’alimentació a 68 escoles bressol municipals 

durant els cursos escolars  2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, expedient núm. 12/19, 

tramitat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona presentada per ... amb NIF... “ 

 

El sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresari licitador o persona que  

representi l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta com Annex 4 i la 

documentació per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica segons s’indica 

en la clàusula 10 i d’acord amb el model que consta com Annex 5. 

 

 

Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions 
 

Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional adreçant-se al 

correu electrònic IMEB_alimentacio@bcn.cat ( IMEB_alimentació@bcn.cat) sobre els plecs en 

les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments 

dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà en el perfil de 

contractant de forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la consulta. Les 

respostes tindran caràcter vinculant. 

 

1. D’acord amb l’article 156.2 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de 35 

dies des de la data de tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea   
 

L’anunci en el perfil del contractant indicarà la data final del termini de presentació de 

proposicions. 

mailto:IMEB_alimentació@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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2. Les proposicions es poden presentar al Departament de Serveis Jurídics de l’IMEB (Pl. 

d’Espanya, núm. 5, planta 5, porta 5) abans de les 14:00 hores del dia de termini establert a 

l’anunci de licitació. 

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia 

hàbil següent. 

 

També es poden presentar les proposicions a l’oficina del Registre General de l’Ajuntament de 

Barcelona situada a la plaça sant Miquel o a qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre, per 

correu o missatgeria, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquests 

casos, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa i anunciar a l'òrgan de 

contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic 

(imeb_juridic@bcn.cat ), com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.  

 

La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si hi consten 

la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les 

comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones 

destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació 

de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, 

aquesta no serà admesa en cap cas.  

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 

 

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes. 
 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 

d’adjudicació següents: 

 

10.1 - La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 

punts. 

 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 

previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 

publicada en la Gaseta del dia 16 de març.  

 

D’acord amb la previsió de l’article 130 LCSP, en annex 3 del plec de prescripcions tècniques 

s’informa de les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la 

plantilla als efectes d’una exacta informació dels costos laborals i tot d’acord amb la informació 

facilitada per l’actual empresa prestadora del servei. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 

és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la 

resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 

establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 

juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

 

    (
                                  

                                               
)                                 

 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure 

necessària i únicament al Sobre núm. 2  

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

mailto:imeb_juridic@bcn.cat
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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-  un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un 

únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. 

 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà 

de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de 

l’oferta immediatament consecutiva. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 

anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret 

Nacional, els convenis  col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional 

enumerades en l’annex V LCSP. 

 

10.2  Pel subministrament de productes de procedència ecològica, fins a 35 punts 

 

L’oferta d’aquests productes per part de l’adjudicatari implica que el producte s’ha de 

subministrar en tot el període vegetatiu (estacionalitat) indicat i per a tot el producte que 

requereixi l’escola (en tots els tipus de menús).  Indicar SI o NO a la darrera columna excepte 

en els casos que el subministrament ecològic sigui obligatori d’acord amb el plec tècnic, o bé 

no s’hagi previst cap punt per subministrament ecològic)  

 

PRODUCTES 
ESTACIONALITAT 

ECOLÒGIC 

MESOS 
D'ESTACIONALITAT 

AL CURS 

PUNTS 
ECOLÒGIC 
(màx 35 p) 

ECOLÒGIC (el 
licitador ha 

d’indicar SI o NO) 

          

VERDURES       

porros octubre-març 6 - OBLIGATORI 

cebes tot l'any 10 - OBLIGATORI 

carabassa octubre - febrer 5 - OBLIGATORI 

pastanaga tot l'any 10 - OBLIGATORI 

xampinyons tot l'any 10 - OBLIGATORI 

tomàquet per amanida i pel pa amb tomàquet tot l'any 10 - 
De Producció 

integrada 

tomàquet sofregit tot l'any 10 - OBLIGATORI 

mongeta tendra tot l'any 10 - - 

espinacs novembre-febrer 4 - OBLIGATORI 

carabassó juny-juliol 2 - OBLIGATORI 

bròquil desembre - febrer 3 - OBLIGATORI 

Enciam: romà, trocadero i meravella (no 
iceberg) 

tot l'any 10 - - 

     

     
CEREALS, FÉCULES I LLEGUMS 

    

patates tot l'any 10 1,22 
 

pasta tot l'any 10 0,60 
 

arròs tot l'any 10 1,51 
 

cigrons tot l'any 10 0,36 
 

llenties tot l'any 10 0,67 
 

Pa tot l'any 10 7,86 
 

Cereals per farinetes per esmorzar (aprox 
1/10 part dels nens esmorzen) 

tot l'any 10 - OBLIGATORI 
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FRUITES 

    

taronja tot l'any 10 - 
De Producció 

integrada 

poma setembre - febrer 5,5 1,64 
 

pera setembre - gener 4,5 1,86 
 

plàtan tot l'any 10 1,46 
 

     

     
PROTEÏNA ANIMAL 

    

pollastre tot l'any 10 10,48 
 

vedella tot l'any 10 5,65 
 

     

     
LÀCTICS 

    

Llet tot l'any 10 1,69 
 

Iogurts tot l'any 10 - - 

Formatge fresc tot l'any 10 - - 

     

  
PUNTUACIÓ TOTAL 

35,00   

   
  

Caselles informatives dels requisits establerts 
al plec tècnic, no s'hi ha d'indicar res 

  

  

 

 

 

10.3 Productes de proximitat (amb menys emissions de CO2), fins a 20 punts.  

 

Amb la voluntat de promoure la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO²) i de 

gasos d’efecte hivernacle (GEI) en el transport dels productes necessaris per a dur a terme el 

servei d’alimentació a les escoles bressol, s’han seleccionat catorze productes entre verdures, 

fècules, llegums i fruites i s’ha establert una puntuació màxima per producte, proporcional al 

seu volum de consum en els menús escolars. Aquests productes són els indicats en la taula 

següent. 

 

Per cadascun d’ells cal que els licitadors indiquin el nom del productor i l’adreça completa de la 

finca agrícola on es produeixen els diferents aliments (a la primera columna cal posar 

únicament el codi postal, i a la segona s’hi escriurà el nom del productor, adreça, població i 

país de procedència).  

 

Per cadascun d’aquests productes s’atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti el 

producte que menys distància hagi recorregut des del punt de producció fins a les nostres 

escoles, zero punts al producte que vingui de més lluny i a la resta de manera proporcional. 

Per uniformitzar el càlcul d’aquesta distància es tindran en compte els quilòmetres que hi hagi 

entre el codi postal de la població de procedència del producte i fins el codi 08001 (centre de 

Barcelona), segons la ruta més curta que estableixi la guia Via Michelin. Els licitadors només 

han d’indicar el codi postal, els càlculs de les distàncies els farà l’IMEB a posteriori.  

 

(si hi ha discrepàncies entre les fitxes tècniques presentades segons determina la clàusula 9 

del plec tècnic i les indicades en aquest apartat en l’oferta del licitador, serà aquesta darrera la 

que prevaldrà) 
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PRODUCTES 
A tall informatiu: 
Estacionalitat eco 

A tall informatiu: 
mesos 

estacionalitat 
inclosos al curs 

PUNTS 
PROXIMITAT 

(màx 20 p) 

CODI POSTAL 
DE 

PROCEDÈNCIA 
(PROXIMITAT)  

 
NOM DEL 
PRODUCTOR, 
ADREÇA 
COMPLETA DE 
LA FINCA ON 
ES PRODUEIX 
EL PRODUCTE 

cebes tot l'any 10 0,61   

 

carabassa octubre - febrer 5 (*) 0,30 
 E 
 NE 

 
 E 
 NE 

pastanaga tot l'any 10 0,61   

 
 

tomàquet per amanida i pel pa amb 
tomàquet  tot l'any 10 1,07   

 
 
 

mongeta tendra tot l'any 10 1,44   

 

enciam (per l'amanida: romà, 
trocadero i meravella (no iceberg)) tot l'any 10 1,01   

 
 
 

patates tot l'any 10 2,56   

 

arròs tot l'any 10 1,62   

 

cigrons tot l'any 10 1,18   

 

llenties tot l'any 10 1,18   

 

taronja  tot l'any 10 0,86   

 

poma setembre - febrer 5,5 (*) 2,90 
E 
NE 

 
E 
NE 

pera  setembre - gener 4,5 (*) 1,94 
E 
NE 

 
E 
NE 

plàtan  tot l'any 10 2,72   

 

    
 

 

    
 

 

  

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

20,00  
 

 

(*)En el cas de la carabassa, la poma i la pera, pels quals l’estacionalitat de l’ecològic no és tot 

el curs,  el licitador que vulgui obtenir punts per proximitat haurà de facilitar dos punts de 

origen de cada producte (ecològic i no ecològic), i la distància a puntuar es ponderarà entre els 

dos en funció dels mesos en que es subministraran cadascun d’ells. . Per exemple: la poma 

s’ha de subministrar ecològica (si s’ha ofertat) des de l’inici de curs al setembre fins febrer (5 

mesos i mig), i no ecològica els altres 4 mesos i mig. Si per exemple la poma ecològica ve de 

300 km de distància, i la no ecològica de 150 km. de distància, el càlcul de la distància 

ponderada es farà segons la següent fórmula:  

 

 

 

Recordem que tal com estableix el plec tècnic, si per algun imponderable o per problemes de 

producció del proveïdor en algun moment l’adjudicatari no pogués subministrar el producte de 

la procedència indicada en la seva oferta, haurà de buscar necessàriament un proveïdor 

alternatiu a una distància equivalent a l’oferta (o com a màxim amb un increment del 10% de 

distància), mantenint les característiques de qualitat i compliment de l’oferta pel que fa a 

productes provinents d’agricultura ecològica.  

 

 

 
 

(300*5,5)+(150*4,5) 
= 232,50 

10 
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10.4 Productes provinents de Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció, 

fins a 10 punts 

  

El licitador haurà de determinar el producte o productes concrets oferts (fins un màxim de 

quatre) d’entre els aliments que formen part dels menús escolars, indicant l’empresa 

proveïdora i acreditant que aquesta empresa és un Centre Especial de Treball o una Empresa 

d’Inserció. A aquests efectes s’atorgaran 2,5 punts per cada producte subministrat, fins un 

màxim de 10,00 punts. No s’admetran productes (o derivats) que no estiguin inclosos en els 

menús de les escoles bressol (per exemple: iogurts ensucrats o amb sabors, natilles, mel...). 

Si el producte està a la llista de producte ecològic i els producte procedent de CET’s o 

Empreses d’Inserció no ho és, es donaran els punts d’aquest apartat (i zero en el corresponent 

subapartat del producte ecològic), i si reuneix les condicions de les dues clàusules se sumaran 

els punts corresponents per cada una d’elles. 

 

L’oferta d’aquests productes per part de l’adjudicatari implica que el producte s’ha de 

subministrar per a tot el producte que requereixi l’escola (en tots els tipus de menús) i durant 

tot el curs escolar.   

 

 

 

CET/Empresa d’inserció social  PRODUCTE 

  

  

  

  

 
 

 

Tant el que figura obligatòriament com ecològic en els plecs, com l’oferta que addicionalment 

realitzi l’empresa per productes provinents d’agricultura ecològica, productes de proximitat o 

provinents de centres especials de treball o empreses d’inserció passaran a ser obligació 

contractual essencial, l’incompliment de la qual  serà objecte de penalització i podrà arribar a 

ser qualificat com a incompliment molt greu (veure clàusula 26 del plec administratiu) 

 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de 

desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes: 

 
- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat 

superior al que els imposi la normativa. 

 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 

un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del 

contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb 

discapacitat a la seva plantilla. 

 

- En cas que l'aplicació d’aquest  criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 
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Clàusula 11. Mesa de contractació 
 

 

1. La mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

President/a: Emília Andreu Almécija, gerent de l’Institut Municipal 

 

Vocals:  

 

Titulars Substituts/es 

 

1. Teresa Salvadó Aparicio, directora de 

Recursos i Serveis Generals 

2. Joaquima Ferrando Aguilar, Cap del 

Departament d’Educació Infantil 

3. Ana García Cachafeiro, Cap del 

Departament de Serveis Jurídics 

4. Susana Navarro Flores, Interventora 

Delegada 

5. Dolors González Muñoz, responsable 

del Servei d’Alimentació  

 

- Ma. Lluïsa Sans Veciana, Assessora de la 

Direcció de Recursos i Serveis Generals 

- Imma Bargalló Quintana, Tècnica del 

departament d’Educació Infantil 

- Anna Marsal Campo, Tècnica del 

Departament de Serveis Jurídics  

- Interventor/a delegat/da en qui delegui 

l’Interventor General 

- Sílvia Farell Gallego, Cap del Departament 

d’Administració Econòmica.  

 

 

2. Actuarà com a secretària de la Mesa la Secretària Delegada de l’IMEB i Cap del Departament 

de Serveis Jurídics.  

 

Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les 

pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot 

d’acord amb la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal 

del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no 

concorren cap conflicte d’interessos. 

 

 

Clàusula 12. Obertura de les proposicions 
 

D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura en acte públic del sobre núm. 2 s’efectuarà en el 

termini màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de 

proposicions. 

 

L’obertura del sobre 2 es realitzarà en acte públic. La data i lloc s’informarà en l’anunci de 

licitació en el perfil del contractant . 

 

Clàusula 13. Adjudicació del contracte 
 

 

1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el 

termini màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions 

rebudes o, si és el cas, d’obertura del primer sobre que contingui la proposició. Aquest termini 

s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes. 

 

D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït 

l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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2. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com 

adjudicatària perquè presenti determinada documentació:  

 

L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada 

a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es 

requereixen figuren inscrites en aquests registres. 

 

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent: 

 

- Document que acrediti la vàlida constitució de la Societat i que de conformitat amb el seu 

objecte social pot presentar-se a la licitació. 

 

- Document que acrediti la deguda representació per presentar la proposició del signant de la 

mateixa. 

 

- Document que acrediti la deguda representació per presentar la declaració del signant de la 

mateixa. 

 

 

-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes 

per les disposicions vigents quan no hagin autoritzat a l’IMEB presentant el model que consta a 

l’Annex 2.   

 

Es consultarà l’aplicació informàtica municipal de recaptació per comprovar que l’empresa 

licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i s’obtindrà una còpia impresa de la 

consulta i s’incorporarà a l’expedient. 

 

- La declaració responsable indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre 

central de delinqüents sexuals vigent de cadascun de les persones treballadores que executin 

aquest contracte. 

 

 

Els documents que, si escau, haurà d’aportar l’empresa licitadora que es proposi com 

adjudicatària per acreditar el compliment dels requisits d’aptitud i solvència són: 

 

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o 

en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre 

Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 

comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o 

d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la 

documentació acreditativa corresponent. 

 

- Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i 

el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una 

entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa 

acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la 

prestació; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos 

en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar 

directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant . 
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- Els certificats positius emesos per les escoles bressol esmentades en la declaració 

responsable presentada en el sobre núm.1 per acreditar l’experiència amb indicació del 

nom i càrrec de la persona que signa el certificat i el telèfon de contacte. En les escoles 

gestionades per l’IMEB no caldrà aportar aquest certificat i es consultarà d’ofici. 

 

- certificats que acreditin la condició de Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció 

Social dels proveïdors indicats en l’oferta de producte provinent de CET’S o Empresa 

d’Inserció Social. 

 
 
 

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives 

generals 

 

 

D’acord amb l’article 150.2 LCSP, la documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 

10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. 

 

3. D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i 

constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies 

hàbils següents al de la seva recepció.  

 

D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació 

requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que 

retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa 

licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.  

 

En cas de falsedat en el DEUC presentat per la empresa proposada com a adjudicatària, 

aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i tramitarà 

el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per 

tornar a valorar les ofertes. 

 

 

 

Clàusula 14. Garantia 
 

D’acord amb la previsió de l’article 107.3 LCSP, l’empresa proposada com adjudicatària està 

obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost net, dins 

del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. 

 

En els supòsit que un empresari sigui adjudicatari de més d’un Lot NO podrà constituir una 

garantia pel total dels lots sinó que haurà de ser una garantia per cada lot. A aquests efectes, 

a continuació s’efectua el següent desglossament: 

 

Garantia 

LOT 1 96.275,54 

LOT 2 88.990,96 

LOT 3 93.168,57 

LOT 4 96.402,50 

LOT 5 104.852,48 

LOT 6 110.152,37 

LOT 7 90.737,10 

LOT 8 108.208,82 
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Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució 

de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el 

següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva es 

fixarà a partir del preu màxim fixat. 

 

La garantia que no es faci mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha de constituir-se a la 

Tresoreria de l’Institut Municipal d’Educació, plaça d’Espanya, núm. 5, planta 4, en metàl·lic, 

en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte 

d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans 

electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

 

 

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del 

contracte 
 

1. D’acord amb la previsió de l’article 151 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, l'acte 

d’adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini 

màxim de 15 dies es publicarà en el perfil del contractant. 

 

2. D’acord amb l’article 50.1.d) i 153.3 LCSP, el contracte no es podrà formalitzar fins que 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació a les 

empreses licitadores. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial 

previst a l’article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat 

l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l’empresa adjudicatària perquè en un termini no 

superior a 5 dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es procedeixi a la 

formalització del contracte.  

 

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment 

en unió temporal abans de la formalització del contracte. 

 

D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no 

s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva 

oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa 

licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a 

escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu 

atorgament aniran al seu càrrec. 

 

4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es 

publicaran en el perfil del contractant i en el DOUE . L’anunci en el perfil es realitzarà en un 

termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte i, si procedeix, en el DOUE 

en un termini no superior a 10 dies. 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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Clàusula 16. Execució del contracte 
 

L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte. 

 

Abans de l’inici del contracte, l’empresa contractista ha d’haver lliurat al responsable del 

contracte, en format digital, a través de l’adreça de correu electrònic 

IMEB_alimentacio@bcn.cat (IMEB_alimentació@bcn.cat) el “Document de coordinació 

empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament complimentat, signat i acompanyat 

de la documentació que s’hi enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa 

l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document està disponible al perfil del contractant, on 

l’empresa contractista també trobarà el document “Manual de prevenció de riscos laborals per 

empreses externes”, amb les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral que resta 

obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat aquesta informació, 

incorrent el contractista en responsabilitat contractual. 

 

El lloc d’entrega del servei objecte del contracte són les escoles bressol que s’especifiquen a 

l’Annex 2 del plec de prescripcions tècniques. 

 

 

Clàusula 17. Abonaments a l’empresa contractista 
 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que 

s’indicarà com a partida independent. 

 

El preu s’abonarà en euros. 

 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les 

unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles. 
 

L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en 

el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. 

En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un 

termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar 

observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. 

 

L’empresa contractista ha d’incloure, en les factures que presenti, les següents dades: 

 

- Número d’expedient 

- Codi de contracte 

- Número de lot 

- Període de facturació 

 

Preferentment s’emetrà una factura per lot indicant, a banda de les dades legalment 

exigibles, el nom de l’escola bressol; el número d’infants i adults que han fet ús del 

servei ( número d’àpats) i el preu unitari sense IVA.  

 

 

Clàusula 18. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu 

durant la seva durada incloent les pròrrogues. 
 

mailto:IMEB_alimentacio@bcn.cat
mailto:IMEB_alimentació@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
http://hdl.handle.net/11703/108159
http://hdl.handle.net/11703/108159
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Clàusula 19. Responsable del contracte 
 

 

Es designa a la senyora Dolors González Muñoz, responsable del Servei d’Alimentació de la 

Direcció de Recursos i Serveis Generals de l’IMEB com la persona responsable del contracte, a 

qui li correspon supervisar l’execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de 

l’article art. 62.1 LCSP. 

 

 

Clàusula 20. Condicions especials d’execució i obligacions 

de l’empresa contractista. 
 

1. Condicions especials d’execució  

 

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableix com a condició especial d’execució de caràcter 

social: 

1.1.Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

 

En aplicació del decret d’Alcaldia de Contractació Pública Sostenible S1/D/2017-1271, de 24 

d’abril totes les baixes de personal superiors a tres mesos i noves contractacions de personal 

de cuina s’hauran de realitzar del col·lectiu que es troba en situació d’exclusió social o amb 

especial dificultat d’inserció laboral, per trobar-se en alguna de les circumstàncies següents, 

sempre que compleixin amb la capacitació i/o experiència adequada per a prestar el servei i 

disposin de certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals). 

 

• Persones perceptores de renda mínima d’inserció. 

• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

• Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes de violència 

domèstica. 

• Persones refugiades o demandants d’asil. 

• Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc 

d’exclusió o amb dificultats especials. 

• Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons 

informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social. (Per exemple: 

mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades i persones sense 

sostre, persones en situació d’atur de llarga durada -més de12 mesos- més grans de 45 anys, 

persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no 

tenen dret a cap altre prestació, joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars 

d’inserció, persones immigrants extracomunitàries en situació regular, persones en situació 

d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, o d’altres en 

situació o risc d’exclusió). 

 

 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició 

segons s’expressa en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació 

pública sostenible. 

 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

i d’altres àrees municipals, segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a 
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l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i contractació 

laboral de les persones. 

 

A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA com Annex 6 que inclou el 

procediment d’aplicació de la clàusula social de contractació de persones en situació d’atur 

amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social. 

 

 

2. Condicions d’execució generals 

 

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat. 

 

 

3. Obligacions de l’empresa contractista: 

 

Constitueixen obligacions essencials del contractista, les següents: 

 

3.1 El subministrament dels productes que figuren obligatòriament com ecològics tant en el 

plec de prescripcions tècniques (clàusula 9) com els indicats en la seva oferta com a millora ( 

clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques)  

 

3.2 El subministrament dels productes de proximitat indicats en la seva oferta, d’acord amb el 

previst a la clàusula 15 del plec de prescripcions tècniques.  

 

3.3  El subministrament dels productes provinents de centres especials de treball o empreses 

d’inserció indicats en la seva oferta, d’acord amb el previst a la clàusula 16 del plec de 

prescripcions tècniques.  

 

3.4  El seguiment del protocol de carros previst a la clàusula 4 del plec de prescripcions 

tècniques  i  l’obligació de suportar documentalment les mesures diàries de temperatures de 

tots els carros.  

 

 

4.  A més de les obligacions establertes en la LCSP, l’empresa contractista està obligada a: 

 

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 

contracte.  

 

b. Si el contracte implica relació habitual amb menors d’edat  haurà de presentar, abans 

dels 15 dies des de la data de formalització del contracte, la declaració responsable 

indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre central de 

delinqüents sexuals vigent de cadascun de les persones treballadors que executen 

aquest contracte i aportar anualment la declaració responsable indicant que té en el seu 

poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de 

cadascun de les persones treballadors que executen aquest contracte. 

 

Quan li sigui requerit per la responsable del contracte, ensenyar les certificacions 

negatives del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascuna de les 

persones que executa el contracte ja sigui personal propi com, en el seu cas, de 

l’empresa subcontractada. 
 

c. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol 

substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral 

s'ajusta a dret i aportar anualment la declaració responsable indicant que té en el seu 
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poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de 

cadascun dels treballadors que executen aquest contracte. 

 

d. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

e. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 

responsable del contracte.  

 

 

f. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 

sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que 

siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels 

que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el 

termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 

LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades  i especialment en 

l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals  i normes que la desenvolupin. 

L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà 

en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 

  

A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de 

prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de: 

 

 Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi 

elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària 

manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de 

tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, 

pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la 

naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en 

estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

 Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les 

corresponents al nivell requerit alt, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, 

locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les 

dades en els termes que estableix aquell reglament. 

 

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a 

l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser 

objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 

establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi 

extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa 

legalment admesa o establerta en aquest plec. 

 Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 

personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del 

tractament. 
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 També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació 

obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 

documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 

finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el 

contracte. 

 

h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús 

en el servei objecte del contracte. 

 

i. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en 

tot cas anualment, li sigui requerida per la responsable del contracte respecte l’efectiu 

compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a 

legislació dels drets de les persones amb discapacitat, la contractació de persones amb 

particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres 

Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i 

obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs, així com la resta de 

documentació prevista a la clàusula 13  del plec tècnic per a fer el seguiment del 

contracte. 

 

j. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal que haurà de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i la 

responsable del contracte.  

 

k. complir amb la normativa higiènico-sanitària pel que fa a l'elaboració, manipulació i 

trasllat dels aliments prevista a la clàusula 4 del plec tècnic. 

 

l. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import 

de 600.000,00 euros, que haurà d’aportar simultàniament amb la formalització del 

contracte o amb anterioritat. 

 

m. Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones 

treballadors als que afecti la subrogació. 

 

n. Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

o. Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 

 

 

5. D’acord amb la previsió de l’article 130.6 LCSP, l’empresa contractista, quan sigui d’aplicació 

la subrogació del personal que executa el contracte,  serà responsable de respondre dels 

salaris impagats i de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

 

 

Clàusula 21. Modificació del contracte. 
 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan 

de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas 

l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, 

tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de 

la persona responsable del contracte. 

 

Causes previstes de modificació: 

 

1. Pel que fa al nombre d’infants, per major o menor assistència al menjador per sobre o 

per sota de l’assistència esperada que consta a l’annex 2 del plec tècnic.  
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2. Per increment o disminució del número de grups de cada escola, així com del nombre 

d’adults autoritzats a utilitzar el servei d’alimentació a cada centre, previstos a l’Annex 

2 del plec tècnic, segons el que resulti del procés de matrícula. 

 

3. Per la reducció o increment dels dies de servei previstos al calendari escolar que 

s’aprovi finalment per cada curs. 

 

4. Per modificació de la ràtio autoritzada d’alumnes per grup d’acord amb la clàusula 5 del 

plec tècnic. 

 

5. Per la jubilació de les cuineres de les EBM Can Bruixa i EBM Montserrat (actualment 

personal propi de l’IMEB), segons el que determina la clàusula 7 del plec tècnic. 

 

6. Per tancament o apertura de noves escoles bressol durant la vigència del contracte. En 

el cas d’apertura de noves escoles bressol, es modificarà el lot que correspongui seguint 

criteris de proximitat geogràfica, i s’aplicarà com a preu per àpat la mitjana dels 

ofertats per l’adjudicatari per a les escoles d’aquest lot que tinguin el mateix nombre de 

grups d’infants. 

 

En cap cas l’import total de les modificacions pot afectar més del 20% del preu inicial del 

contracte.  

 

Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar 

l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

 

Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la 

vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es 

podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació 

es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 

 

 

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia 
 

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció 

s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al 

seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 

l’Ajuntament, tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP. 

 

 

2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la 

data de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP. 

 

3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i 

característiques i d’acord amb l’informe motivat que figura en l’expedient. 
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Clàusula 23. Subcontractació 
 

En el present contracte resta prohibida la subcontractació. 

 

 

Clàusula 24. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 

 

Clàusula 25. Demora en les prestacions 
 

1. L’empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el 

cas, parcials, fixats per a la seva realització. 

 

2. La mora de l’empresa contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia 

per part de l’Administració. 

 

3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per 

cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 

193.3 LCSP. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu 

del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la 

continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

 

4. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per 

manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  
 

5. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP. 

 

 

Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte  
 

L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 

general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 

ambiental i laborals. 

 

A més es tipifiquen els següents incompliments que donen lloc a penalització:  

 

a) Incompliments molt greus: 

 
-La reiteració en l’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, 

apartat 3.1 d’aquest plec (productes ecològics) que es derivi dels albarans i/o factures 

annexats al control de qualitat mensuals, serà causa de penalització econòmica. Aquesta 

penalització es calcularà en fins un 15% sobre el valor de la facturació de totes les escoles 

que formen el lot (IVA exclòs). 

 

- La reiteració en l’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, 

apartat 3.2 d’aquest plec (productes de proximitat)  que es derivi dels albarans i/o factures 
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annexats al control de qualitat mensuals, serà causa de penalització econòmica. Aquesta 

penalització es calcularà en fins un 10% sobre el valor de la facturació de totes les escoles 

que formen el lot (IVA exclòs). 

 

- La reiteració en l’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, 

apartat 3.3 d’aquest plec (productes de CET o empreses d’inserció) que es derivi dels 

albarans annexats al control de qualitat mensuals, serà causa de penalització econòmica. 

Aquesta penalització es calcularà en fins un 10% sobre el valor de la facturació de totes les 

escoles que formen el lot (IVA exclòs). 

 

- La reiteració en l’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, 

apartat 3.4 (protocol de carros i temperatures) d’aquest plec serà causa de penalització 

econòmica. Aquesta penalització es calcularà un 10% sobre el valor de la facturació de totes 

les escoles que formen el lot (IVA exclòs). 

 

- L’incompliment de l’obligació de reserva en la nova contractació de personal, establerta en 

el present plec i en les clàusules 2 i 8 del plec tècnic; l’incompliment de les obligacions 

contractuals establertes a la clàusula 8 del plec tècnic (contractació de nou personal amb 

horari superior al horari Standard fixat a l’annex 3 del plec tècnic) i/o la modificació a l’alça 

o la redistribució d’hores contemplada a la clàusula 8 (Recursos humans i horari) del plec 

tècnic. L’adjudicatari haurà de fer les gestions que siguin oportunes per tal d’adequar els 

contractes del personal a les especificacions del plec, corrent per compte seva totes les 

despeses que es derivin d’aquesta adequació (incloses les indemnitzacions si n’hi ha). 

Aquests incompliments es podran penalitzar fins a un 10% del preu del contracte. 

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 

prestacions. 

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

-  La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, 

segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 

- La no aportació de la declaració responsable anual indicant que té en el seu poder la 

certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels 

treballadors que executen aquest contracte (tant de l’adjudicatària com, si és el cas, de 

l’empresa subcontractada) quan se li hagi requerit prèviament pel responsable del 

contracte. 

 

- Tots aquells que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

 

b) Incompliments greus 

 
-L’incompliment  de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, apartat 3.1 

d’aquest plec (productes ecològics) que es derivin dels albarans i/o factures annexats al 
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control de qualitat mensuals, serà causa de penalització econòmica. Aquesta penalització es 

calcularà en un 2% sobre el valor de la facturació de l’escola (IVA exclòs) en el mes que 

s’ha produït l’incompliment per cada producte que hagi de ser obligatòriament ecològic i no 

ho sigui (per exemple, si es subministren cebes i pastanagues no ecològiques s’aplicarà un 

4% de penalització). Si el producte forma part dels productes provinents de l’agricultura 

ecològica oferts com a millora i no ho és, se li aplicarà el percentatge de sanció igual als 

punts atorgats per aquest producte a l’adjudicació del contracte (per exemple, si s’ofereixen 

patates ecològiques i es serveixen patates no ecològiques, s’aplicarà un 1,22% de 

penalització). Si l’incompliment es produeix en més d’un producte s’aniran sumant els punts 

atorgats per cada producte i s’aplicarà el percentatge total resultant sobre el valor de la 

facturació de l’escola (IVA exclòs) en el mes que s’ha produït l’incompliment. 

 

-L’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, apartat 3.2 d’aquest 

plec (productes de proximitat) motivat d’acord amb els albarans i/o factures annexats al 

control de qualitat mensuals, i posteriorment documentada la traçabilitat dels productes des 

de l’origen (segons el lot o traça del subministrador i/do fabricant) serà causa de 

penalització econòmica. Aquesta penalització es calcularà en un percentatge igual als punts 

atorgats per aquest producte a l’adjudicació del contracte sobre el valor de la facturació de 

l’escola (IVA exclòs) en el mes que s’ha produït l’incompliment (per exemple, si 

l’adjudicatari ha obtingut la màxima puntuació per oferir la poma de proximitat, i l’origen de 

la poma supera en distància el 10% de marge permès, se li aplicarà un 2,90% de 

penalització sobre la facturació de l’escola i mes). Si l’incompliment es produeix en més d’un 

producte s’aniran sumant els punts atorgats per cada producte i s’aplicarà el percentatge 

total resultant sobre el valor de la facturació de l’escola (IVA exclòs) en el mes que s’ha 

produït l’incompliment. 

 

-L’incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, apartat 3.3 ( 

productes de CET o empreses d’inserció) d’aquest plec que es derivi dels albarans annexats 

al control de qualitat mensuals, serà causa de penalització econòmica. Aquesta penalització 

es calcularà en un 2,5% sobre el valor de la facturació de l’escola (IVA exclòs) en el mes 

que s’ha produït l’incompliment per cada producte que incompleixi amb l’oferta presentada. 

 

- L’ incompliment de les obligacions essencials previstes a la clàusula 20, apartat 3.4 

(protocol de carros i temperatures) d’aquest plec serà causa de penalització econòmica. 

Aquesta penalització es calcularà en un 2,5% sobre el valor de la facturació de totes les 

escoles que formen el lot (IVA exclòs). 

 

- La reiteració en l’obtenció d’una puntuació inferior a 3 punts, en els controls de qualitat 

mensuals, en qualsevol dels apartats elaboració/presentació dels aliments i/o qualitat dels 

queviures i/o relació gramatge/alumne donarà lloc a la imposició d’una penalització de fins 

el 4% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la incidència (IVA exclòs).  

 

- La reiteració en l’obtenció de qualsevol resposta NO (negativa) en l’apartat de tipologia 

d’obligat compliment del full de control de qualitat mensual (verdura fresca, peix, pa, oli, 

amanida, compliment d’horari i correcte cobertura de baixes) donarà lloc a la imposició 

d’una penalització de fins el 4% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la 

incidència (IVA exclòs).  
 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les prestacions. 
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu. 

 

- La no aportació de la declaració responsable anual indicant que té en el seu poder la 

certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels 

treballadors que executen aquest contracte (tant de l’adjudicatària com, si és el cas, de 

l’empresa subcontractada). 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 

- Tots aquells que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

 

c)  Incompliments lleus 

 

- L’obtenció d’una puntuació inferior a 3 punts, en el control de qualitat mensual,  durant 1 

mes, en qualsevol dels apartats elaboració/presentació dels aliments i/o qualitat dels 

queviures i/o relació gramatge/alumne donarà lloc a la imposició d’una penalització de fins 

el 2% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la incidència (IVA exclòs).  

 

- Si hi ha qualsevol resposta NO (negativa) en l’apartat de tipologia d’obligat compliment 

del full de control de qualitat mensual (verdura fresca, peix, pa, oli, amanida, compliment 

d’horari i correcte cobertura de baixes) donarà lloc a la imposició d’una penalització de fins 

el 2% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la incidència (IVA exclòs).  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu o greu. 

 

- Tots aquells que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte o s’hagi previst altra penalitat específica en aquest plec, 

l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, 

perillositat i/o reiteració: 

 

a) incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com 

a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció 

de preus unitaris 

 

b) incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

 

c) incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

 

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista de la següent manera: 

Quan es detecti un incompliment, aquest es posarà en coneixement a l’empresa adjudicatària 

mitjançant l’adreça de correu electrònic designada a efecte de comunicacions en el model 

d’oferta econòmica (Annex 4) per tal que pugui formular les al·legacions corresponents. 
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Aquestes al·legacions s’hauran d’adreçar al correu IMEB_alimentacio@bcn.cat 

(IMEB_alimentacio@bcn.cat) en un termini de 5 dies hàbils a partir de la recepció del 

requeriment, acompanyades per la documentació corresponent. L'òrgan de contractació 

resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de que s’hagi posat en coneixement del contractista l’incompliment, d’acord amb 

el previst al paràgraf anterior.  

 

 

- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada 

a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 

determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 

procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer 

efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest  plec 

a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 

 

 

Clàusula 27. Resolució del contracte  
 

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 

313 LCSP. 

 

2. A part, el present contracte podrà ser resolt per les causes específiques següents: 

 

a) La demora en l’inici de les prestacions 

 

b) La imposició d’una sanció ferma per la comissió de 2 incompliments molts greus  i/o 4 de 

greus i/o 8 de lleus per incompliment del contracte  

 

c) Per modificar a l’alça o redistribuir les hores de treball del personal de cuina 
contemplades a la clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques sense autorització de 

l’IMEB.  

 

d) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals 

 

e) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions 

 

f) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en 

el de prescripcions tècniques. 

 

g) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les 

condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció 

greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, 

sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i 

perjudicis. 

 

h) L’incompliment de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 

i) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal  de 

prohibició de contractar 
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j) La no aportació de la declaració responsable anual indicant que té en el seu poder la 

certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels 

treballadors que executen aquest derivada d’una incompliment molt greu. 

 

k)  No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 

públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 

coneixement amb ocasió del contracte. 
 

 

- Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec. 

 

 

Clàusula 28. Recursos legals dels licitadors 
 

1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a 

l’article 44.1 LCSP.  

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic.  

 

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris 

 

2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i 

extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui 

d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

Clàusula 29. Transparència, integritat i conflicte 

d’interessos 
 
• Transparència. 

 

Lliurament d’informació per a publicitat activa 

L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats 

directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la 

percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 

 

Retribucions del personal directiu 

L’empresa adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus 

càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per 

compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 

l’empresa, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del 

percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats 

directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat. 
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Personal adscrit 

L’adjudicatari haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment fins a la seva finalització, la 

relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una 

activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment 

públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que 

duu a terme. 

 

Dret d’accés a la informació pública 

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, l’empresa 

contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que aquesta estableixi 

en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret 

d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 

 

Qualitat dels serveis públics 

Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions 

que assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, 

els drets i els deures dels usuaris, les facultats. 

 

• Integritat i conflictes d’interessos. 

En els processos de contractació pública municipal, les empreses  licitadores i contractistes, les 

empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i mitjans externs, regiran el seu 

comportament d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de 

conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de 

l’esmentat Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017. 

 

Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els 

conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les 

empreses seran: 

 

 

1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els 

conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o 

conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del 

contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o 

solució.  

 

2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.  

 

3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.  

 

4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o 

empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir 

qualsevol benefici. 

 

5. no donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de 

contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars, 

incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els 

familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.  

 

6. facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les normes 

relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment 

de contractació.  

 

7. comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol 

irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin 

coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.  
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Conseqüències de l’incompliment   

 

L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de conducta definides en 

aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de 

l’article 71 LCSP.  En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i 

proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es 

consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a 

incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de 

penalitats, segons la previsió de l’article 192.1  o la resolució del contracte, d’acord amb el que 

preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de 

contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 

 

• Bústia ètica. 

Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i 

mitjans externs estan subjectes, en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona, a les 

normes reguladores de la bústia ètica i de bon govern, aprovades per la Comissió de Govern, 

en sessió de 6 d’octubre de 2016,.  

 

L’òrgan gestor de la bústia pot conèixer de les accions, situacions o omissions en els processos 

de contractació pública, en el marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en 

la prestació de serveis públics municipals. 

 

Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i 

mitjans externs han de col·laborar amb l’òrgan gestor de la bústia, en l’exercici de les seves 

funcions. 

 

Barcelona, 4 de març de 2019 

 

 

La Directora de Recursos i Serveis Generals  

Signat: Teresa Salvadó Aparicio 

 

 

 

 

 

Diligència: S’hi adjunta informe jurídic 

La secretària Delegada 

Signat: Ana García Cachafeiro 
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ANNEX 1A :  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
( a incloure al sobre 1) 

 

 

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., 

amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la 

persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF 

........................................, amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les 

comunicacions electròniques (@) .................................. i als efectes de licitar en el 

procediment d'adjudicació que té per objecte el servei global d’alimentació a 68 escoles bressol 

municipals durant els cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, exp. 12/19 .  

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 2 

 

 

 
 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la 

llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 

defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 

legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en 

aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil del contractant  

de que l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.  

 

  

                                                           
2
 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les 

empreses que hi formaran part. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16218845
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ANNEX 1B: MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UTE 
( a incloure al sobre 1) 

 
 
 
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en representació de 
l’empresa ...............................................................amb NIF núm. .............................; 
 
El/la senyor/a ......................................................................... amb DNI núm. ..................... en representació 
l’empresa ................................................................... amb NIF núm. ...................................;

3
 

 
 

DECLAREN 
 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el 

servei global d’alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els cursos 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, exp. 12/19  amb el següent percentatge de participació del preu en l’execució del 

contracte: 

...,... % l’empresa ............................................................................................ 

...,... % l’empresa ............................................................................................
1
 

 
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-

se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 

 
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 

............................................................................ amb DNI núm. ..............................  

 
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i el domicili 

per a les notificacions és .................................................................... núm. telèfon .........................; 

núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic per rebre comunicacions (@)  

................................................................ 

 
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, 
(localitat i data) 
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses i 
segell de les empreses) 
 
 

  

                                                           
3
 Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE 
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ANNEX 2: MODEL AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DEUTES 

( a incloure al sobre 1) 
 
En cas de resultar adjudicatari/ària del contracte:  AUTORITZO A L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ1 
  
 
    a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per 
les disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte; 
 
 
    a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, 
imposades per les disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte.” 
 
Consultar les dades  d’estar al corrent de les obligacions tributaries municipal a traves de 
l’IMHB. 

 

 

 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 
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ANNEX 3: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ACREDITAR 
LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL PREVISTA A LA 
CLÀUSULA 7.2.2 i 7.2.3 

 
( A incloure en el sobre núm. 1) 
 

El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, 

en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ..., amb 

l’adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@) 

.................................. , i ala efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del contracte 

que té per objecte el servei global d’alimentació a 68 escoles bressol municipals durant els 

cursos escolars  2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, exp. 12/19, tramitat per l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona.  

 

 DECLARO tenir experiència en gestió alimentària de cuinat “in situ” d’acord amb la clàusula 

7.2.2 d’aquest plec, en les següents escoles bressol i per aquests cursos: 
 

 

nom de l'Escola Bressol -  telèfon  - nom 
persona responsable 

  curs 2017-2018 curs 2016-2017 curs 2015-2016 

 
  

      

          

          

          

          

          

          

     

 

 

 DECLARO, d’acord amb la clàusula 7.2.3 d’aquest plec, tenir capacitat suficient per resoldre 

en modalitat alternativa (línia calenta, refrigerat, ......) les incidències puntuals que puguin 

produir-se, per manca de subministraments d’aigua, llum o gas, en els centres amb modalitat 

de cuinat “in situ”.  
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ANNEX 4: MODEL OFERTA ECONÒMICA 

 
 

"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, 

en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ..., amb 

l’adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@) 

.................................. , assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació 

del contracte amb núm. d’expedient 12/19, que té per objecte el servei global d’alimentació a 

68 escoles bressol municipals durant els cursos escolars  2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, 

es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al 

de prescripcions tècniques i amb els preus següents: 

 

Nota prèvia: En cas de discordança entre el preu unitari ofertat i el pressupost IVA exclòs per 

escola i/o el pressupost total del lot, seran els preus unitaris ofertats el que prevaldran. 

 

 

 

 
 

 

 

LOT 1

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

1.925.510,82

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

TOTAL NÚMERO 

ÀPATS cursos 

2019-2020; 2020-

2021; 

2021-2022

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Bellmunt
6,18 36.168           

EBM Canigó
6,87 30.612           

EBM Collserola 5,67 41.784           

EBM Els Tres Tombs 5,09 55.782           

EBM Guinbó
5,47 44.724           

EBM L'Esquirol 
5,86 39.546           

EBM  Mont-Tàber
6,10 42.396           

EBM Nic
5,72 41.232           

TOTAL 
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LOT 2

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

1.779.819,12

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Can Bacardí
6,28 35.412           

EBM Can Bruixa
2,51 37.188           

EBM Can Novell
5,42 45.480           

EBM El Fil
5,28 45.480           

EBM El Timbal 5,41 45.510           

EBM Londres 
6,07 39.282           

EBM Pau
5,44 45.276           

EBM Xiroi
5,42 45.480           

TOTAL 

LOT 3

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

1.863.371,46

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Barrufets
5,76 39.108           

EBM Cargol
6,57 31.368           

EBM La Fassina 4,48 77.430           

EBM Montserrat
3,97 38.964           

EBM  Portal Nou
5,85 37.974           

EBM Sant Medir
5,49 44.316           

EBM Trencadís
5,75 39.108           

EBM Tres Turons
5,28 45.480           

TOTAL 
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LOT 4

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

1.928.049,96

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM El Clot de la Mel
5,63 42.396           

EBM El Gronxador   5,82 40.038           

EBM El Xalet de la Paperera
6,04 37.566           

EBM La Farinera
5,16 54.036           

EBM La Mar Xica
6,20 36.576           

EBM La Verneda de Sant Martí
5,63 40.680           

EBM Manigua
5,72 44.346           

EBM Icària
5,54 43.530           

TOTAL 

LOT 5

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

2.097.049,68

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Can Dragó
5,49 42.570           

EBM Ciutat de Mallorca 
6,13 35.238           

EBM El Caminet del Besòs
6,42 34.452           

EBM El Palomar
5,98 36.576           

EBM El Parc de la Pegaso
5,91 43.908           

EBM L'Argimon 
5,76 38.994           

EBM Les Quatre Torres
5,64 42.600           

EBM Ralet 
5,75 40.884           

EBM Turó 
5,57 44.520           

TOTAL 
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LOT 6

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

2.203.047,36

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Aqüeducte
5,57 43.182           

EBM Colometa
5,37 46.122           

EBM El Torrent
6,33 34.830           

EBM El Tren
4,94 61.656           

EBM El Vent
6,18 34.626           

EBM Guinardó
5,43 43.212           

EBM La Muntanya 
5,65 42.162           

EBM Nenes i Nens
6,06 37.536           

EBM Pla de Fornells
5,42 43.386           

EBM Trinitat Nova
2,93 13.764           

TOTAL 

LOT 7

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

1.814.742,00

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Albí
5,28 45.714           

EBM L'Arboç
6,53 33.114           

EBM L'Arquet 6,15 36.780           

EBM L'Harmonia
5,60 42.774           

EBM Llar d'Infants 
5,48 44.868           

EBM Tris-Tras
6,26 33.870           

EBM Valldaura
6,16 36.342           

EBM Xarlot
6,37 32.910           

TOTAL 
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LOT 8

PRESSUPOST MÀX. IVA EXCLÒS 

2.164.176,48

PREU ÀPAT 

IVA EXCLÒS

PREU UNITARI 

OFERT PEL 

LICITADOR, IVA 

EXCLÒS

 TOTAL 

NÚMERO ÀPATS 

cursos 2019-

2020; 2020-2021; 

2021-2022 

PRESSUPOST 

(IVA EXCLÒS)

EBM Can Canet
5,76 40.680           

EBM Can Caralleu
5,17 47.226           

EBM El Gat Negre
5,38 45.888           

EBM El Putxet
5,35 44.520           

EBM El Tramvia Blau
5,47 44.520           

EBM Galatea 
5,45 44.868           

EBM L'Oreneta
5,94 39.108           

EBM La Puput
5,47 44.520           

EBM Sant Genís
5,69 41.610           

TOTAL 
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ANNEX 5: MODEL D’OFERTA PER A QUESTIONS TÈCNIQUES I DE 
QUALITAT  

 
10.2  Pel subministrament de productes de procedència ecològica, fins a 35 punts 

 

L’oferta d’aquests productes per part de l’adjudicatari implica que el producte s’ha de 

subministrar en tot el període vegetatiu (estacionalitat) indicat i per a tot el producte que 

requereixi l’escola (en tots els tipus de menús).  Indicar SI o NO a la darrera columna excepte 

en els casos que el subministrament ecològic sigui obligatori d’acord amb el plec tècnic, o bé 

no s’hagi previst cap punt per subministrament ecològic)  

 

PRODUCTES 
ESTACIONALITAT 

ECOLÒGIC 

MESOS 
D'ESTACIONALITAT 

AL CURS 

PUNTS 
ECOLÒGIC 
(màx 35 p) 

ECOLÒGIC (el 
licitador ha 

d’indicar SI o NO) 

          

VERDURES       

porros octubre-març 6 - OBLIGATORI 

cebes tot l'any 10 - OBLIGATORI 

carabassa octubre - febrer 5 - OBLIGATORI 

pastanaga tot l'any 10 - OBLIGATORI 

xampinyons tot l'any 10 - OBLIGATORI 

tomàquet per amanida i pel pa amb tomàquet tot l'any 10 - 
De Producció 

integrada 

tomàquet sofregit tot l'any 10 - OBLIGATORI 

mongeta tendra tot l'any 10 - - 

espinacs novembre-febrer 4 - OBLIGATORI 

carabassó juny-juliol 2 - OBLIGATORI 

bròquil desembre - febrer 3 - OBLIGATORI 

Enciam: romà, trocadero i meravella (no 
iceberg) 

tot l'any 10 - - 

     

     
CEREALS, FÉCULES I LLEGUMS 

    

patates tot l'any 10 1,22 
 

pasta tot l'any 10 0,60 
 

arròs tot l'any 10 1,51 
 

cigrons tot l'any 10 0,36 
 

llenties tot l'any 10 0,67 
 

Pa tot l'any 10 7,86 
 

Cereals per farinetes per esmorzar (aprox 
1/10 part dels nens esmorzen) 

tot l'any 10 - OBLIGATORI 

     

     
FRUITES 

    

taronja tot l'any 10 - 
De Producció 

integrada 

poma setembre - febrer 5,5 1,64 
 

pera setembre - gener 4,5 1,86 
 

plàtan tot l'any 10 1,46 
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PROTEÏNA ANIMAL 

    

pollastre tot l'any 10 10,48 
 

vedella tot l'any 10 5,65 
 

     

     
LÀCTICS 

    

Llet tot l'any 10 1,69 
 

Iogurts tot l'any 10 - - 

Formatge fresc tot l'any 10 - - 

     

  
PUNTUACIÓ TOTAL 

35,00   

   
  

Caselles informatives dels requisits establerts 
al plec tècnic, no s'hi ha d'indicar res 

  

  

 

 

 

 

10.3 Productes de proximitat (amb menys emissions de CO2), fins a 20 punts.  

 

Indicar el nom del productor i l’adreça completa de la finca agrícola on es produeixen els 

diferents aliments (a la primera columna cal posar únicament el codi postal, i a la segona s’hi 

escriurà el nom, adreça, població i país de procedència).  

 

(si hi ha discrepàncies entre les fitxes tècniques presentades segons determina la clàusula 9 

del plec tècnic i les indicades en aquest apartat en l’oferta del licitador, serà aquesta darrera la 

que prevaldrà) 
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(*)En el cas de la carabassa, la poma i la pera, pels quals l’estacionalitat de l’ecològic no és tot 

el curs,  el licitador que vulgui obtenir punts per proximitat haurà de facilitar dos punts de 

origen de cada producte (ecològic i no ecològic), i la distància a puntuar es ponderarà entre els 

dos en funció dels mesos en que es subministraran cadascun d’ells. . Per exemple: la poma 

s’ha de subministrar ecològica (si s’ha ofertat) des de l’inici de curs al setembre fins febrer (5 

mesos i mig), i no ecològica els altres 4 mesos i mig. Si per exemple la poma ecològica ve de 

300 km de distància, i la no ecològica de 150 km. de distància, el càlcul de la distància 

ponderada es farà segons la següent fórmula:  

 

 

 

Recordem que tal com estableix el plec tècnic, si per algun imponderable o per problemes de 

producció del proveïdor en algun moment l’adjudicatari no pogués subministrar el producte de 

la procedència indicada en la seva oferta, haurà de buscar necessàriament un proveïdor 

alternatiu a una distància equivalent a l’oferta (o com a màxim amb un increment del 10% de 

distància), mantenint les característiques de qualitat i compliment de l’oferta pel que fa a 

productes provinents d’agricultura ecològica.  

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Productes provinents de Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció, 

fins a 10 punts 

  

El licitador haurà de determinar el producte o productes concrets oferts (fins un màxim de 

quatre) d’entre els aliments que formen part dels menús escolars, indicant l’empresa 

proveïdora i acreditant que aquesta empresa és un Centre Especial de Treball o una Empresa 

d’Inserció. A aquests efectes s’atorgaran 2,5 punts per cada producte subministrat, fins un 

màxim de 10,00 punts. No s’admetran productes (o derivats) que no estiguin inclosos en els 

menús de les escoles bressol (per exemple: iogurts ensucrats o amb sabors, natilles, mel...). 

Si el producte està a la llista de producte ecològic i els producte procedent de CET’s o 

Empreses d’Inserció no ho és, es donaran els punts d’aquest apartat (i zero en el corresponent 

subapartat del producte ecològic), i si reuneix les condicions de les dues clàusules se sumaran 

els punts corresponents per cada una d’elles. 

 

 

L’oferta d’aquests productes per part de l’adjudicatari implica que el producte s’ha de 

subministrar per a tot el producte que requereixi l’escola (en tots els tipus de menús) i durant 

tot el curs escolar.   

 

 

 

 

CET/Empresa d’inserció social  PRODUCTE 

  

  

  

  

 

(300*5,5)+(150*4,5) 
= 232,50 

10 
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ANNEX 6: PROTOCOL AMB BARCELONA ACTIVA  
 

Protocol per a l’aplicació de la clàusula social 1.1 Contractació de persones en situació d’atur 

amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social ( clàusula 20 del plec de clàusules 

administratives particulars)  

 

 

S’adjunta document PDF. 

 

Ana Garcia Cachafeiro el dia 14/03/2019 a les 10:48, que informa.
Teresa Salvado Aparicio el dia 14/03/2019 a les 10:24, que tramita;

El document original ha estat signat electrònicament per:


