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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CONTRACTE DE SERVEIS D’ALIMENTACIÓ ALS ALUMNES DE 49 ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS  
 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT 
 

Codi de 
contracte 86/13 

Descripció 
contracte 

Servei global d’alimentació a 49 escoles bressol municipals durant els 
cursos escolars 2013/14 i 2014/15  

 

Import 
pressupost 7.599.192,62 

Tipificació 
contracte SERVEIS 

Codi CPV   

 
 

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte 
 
El present contracte de serveis té per objecte el servei global de la gestió alimentària dels alumnes de 49 
escoles bressol, per als cursos escolars 2013/14 i 2014/15, agrupades en 6  lots. El servei d’alimentació 
inclou esmorzar, dinar i berenar.    
 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és el present plec, el plec tècnic i 
l’oferta de l’adjudicatari. 
  

Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector públic i al 
Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 
 

1. El pressupost total de licitació per les 49 escoles bressol, que determina la competència de l’òrgan de 
contractació, és el de 7.599.192,62 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 6.908.356,93 euros, 
pressupost net i 690.835,69 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10% 
 

Aquest pressupost ha estat calculat en funció de l’import imputat a cadascuna de les escoles, que al seu 
torn, s’ha calculat tenint en compte les següents variables: dies hàbils del curs escolar, nombre total 
d’àpats/dia (nens i adults) a servir previstos; preu àpat i assistència esperada. Totes aquestes dades 
apareixen relacionades, escola per escola, en l’ANNEX 2.A del plec de condicions tècniques. 
 

El sistema de determinació del preu s’estableix mitjançant els preus unitaris (IVA inclòs) següents: 
 
 

ESCOLA BRESSOL Preu pensió (IVA inclòs) 

  

LOT 1  

  

NIC 5,75 

COLLSEROLA 7,35 

BELLMUNT 7,40 

L’ESQUIROL 6,41 

GUINBÓ 6,35 

EL FIL 6,55 

BAMBI 2,77 

CAN BACARDÍ 7,00 
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ESCOLA BRESSOL Preu pensió (IVA inclòs) 

  

LOT 2  

  

PORTAL NOU 6,75 

CANIGÓ 7,65 

MONT-TÀBER 6,70 

ELS TRES TOMBS 6,55 

LONDRES 6,70 

LA FASSINA 5,00 

BARRUFETS 6,40 

  

LOT 3  

  

SANT MEDIR 5,95 

EL GAT NEGRE 6,65 

GALATEA 6,10 

L’ORENETA 6,00 

LA PUPUT 7,45 

SANT GENÍS 6,20 

L’HARMONIA 7,65 

  

LOT 4  

  

LLAR D’INFANTS 5,50 

L’ARQUET 6,60 

VALLDAURA 6,85 

L’ARGIMON 7,00 

EL TORRENT 6,20 

LA MUNTANYA 4,20 

AQÜEDUCTE 7,35 

PLA DE FORNELLS 6,10 

  

LOT 5  

  

RALET 6,60 

EL VENT 6,70 

NENES I NENS 6,85 

EL TREN 6,00 

EL TURÓ 6,10 

CIUTAT DE MALLORCA 6,90 

EL CAMINET DEL BESÒS 7,10 

LES QUATRE TORRES 6,55 

EL PARC DE LA PAGASO 6,65 

ICÀRIA 6,40 
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LOT 6  

  

CAN DRAGÓ 6,40 

COLOMETA 6,35 

PALOMAR 6,55 

LA FARINERA 5,75 

EL CLOT DE LA MEL 6,25 

LA VERNEDA DE SANT MARTI 7,90 

EL GRONXADOR 6,30 

EL XALET DE LA PAPERERA 6,30 

LA MAR XICA 6,90 

  
 
El licitador presentarà la seva oferta per lots, desglossant per cada escola el preu per pensió ofert en el 
primer curs de vigència del contracte. 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el preus consignats 
porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives generals, i anirà amb 
càrrec a la partida 22746-32110-0001 dels pressupostos dels anys 2013, 2014 i 2015 amb el desglossament 
següent: 
 

LOT 1   

  EBM NIC 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013 26.267,05 10% 2.626,70 28.893,75 
2014 76.064,66 10% 7.606,47 83.671,13 
2015 49.342,85 10% 4.934,28 54.277,13 

TOTAL 151.674,55 
 

15.167,46 166.842,01 
 

EBM COLLSEROLA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   22.384,09    10% 2.238,41     24.622,50    
2014 64.820,32 10% 6.482,03     71.302,35    
2015 42.048,68 10% 4.204,87     46.253,55    

TOTAL  129.253,09     12.925,31  142.178,40    
 

EBM BELLMUNT 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   21.184,18    10%     2.118,42      23.302,60    
2014 61.345,60 10% 6.134,56 67.480,16 
2015 39.794,65 10% 3.979,46 43.774,11 

TOTAL  122.324,43         12.232,44     134.556,87    
 

EBM L’ESQUIROL 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   24.206,49    10%     2.420,65      26.627,14    
2014 70.097,66 10% 7.009,77 77.107,43 
2015 45.472,07 10% 4.547,21 50.019,28 

TOTAL  139.776,23         13.977,62     153.753,85    
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EBM GUINBÓ 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   23.593,14    10% 2.359,31        25.952,45    
2014 68.321,50 10% 6.832,15        75.153,65    
2015 44.319,88 10% 4.431,99        48.751,87    

TOTAL  136.234,52     13.623,45      149.857,97    
 

EBM EL FIL 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   24.735,18    10% 2.473,52        27.208,70    
2014 71.628,65 10% 7.162,87        78.791,52    
2015 46.465,23 10% 4.646,52        51.111,75    

TOTAL  142.829,06     14.282,91      157.111,97    
 

EBM BAMBI 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     9.954,37    10% 995,44        10.949,81    
2014 28.826,08 10% 2.882,61        31.708,69    
2015 18.699,36 10% 1.869,94        20.569,30    

TOTAL     57.479,82     5.747,98        63.227,80    
 

EBM CAN BACARDÍ 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   22.597,27    10% 2.259,73        24.857,00    
2014 65.437,65 10% 6.543,77        71.981,42    
2015 42.449,15 10% 4.244,91        46.694,06    

TOTAL  130.484,07     13.048,41      143.532,48    
 

TOTAL  LOT  1 

 
import net import IVA import total 

2013 174.921,77 17.492,18 192.413,95 

2014 506.542,14 50.654,21 557.196,35 

2015 328.591,86 32.859,19 361.451,05 

TOTAL 1.010.055,77 101.005,58 1.111.061,35 

 

LOT 2  

  EBM PORTAL NOU 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013        24.257,05    10% 2.425,70     26.682,75    
2014        70.244,06    10% 7.024,41     77.268,47    
2015        45.567,05    10% 4.556,70     50.123,75    

TOTAL         140.068,15     14.006,82  154.074,97    
 

EBM CANIGÓ 
 

Any  % IVA Import IVA Import total 

2013        21.899,86    10% 2.189,99     24.089,85    
2014        63.418,08    10% 6.341,81     69.759,89    
2015        41.139,05    10% 4.113,91     45.252,96    

TOTAL         126.457,00     12.645,70  139.102,70    
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EBM MONT-TÀBER 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013        27.342,09    10% 2.734,21     30.076,30    
2014        79.177,80    10% 7.917,78     87.095,58    
2015        51.362,32    10% 5.136,23     56.498,55    

TOTAL         157.882,21     15.788,22  173.670,43    
 

EBM ELS TRES TOMBS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013        24.336,23    10% 2.433,62     26.769,85    
2014        70.473,35    10% 7.047,34     77.520,69    
2015        45.715,78    10% 4.571,58     50.287,36    

TOTAL         140.525,36     14.052,54  154.577,90    
 

EBM LONDRES 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013        23.669,27    10% 2.366,93     26.036,20    
2014        68.541,97    10% 6.854,20     75.396,17    
2015        44.462,91    10% 4.446,29     48.909,20    

TOTAL         136.674,15     13.667,42  150.341,57    
 

EBM LA FASSINA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013    37.459,09    10% 3.745,91     41.205,00    
2014  108.474,82    10% 10.847,48  119.322,30    
2015    70.367,18    10% 7.036,72     77.403,90    

TOTAL    216.301,09     21.630,11  237.931,20    
 

EBM BARRUFETS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013    24.168,73    10% 2.416,87     26.585,60    
2014    69.988,31    10% 6.998,83     76.987,14    
2015    45.401,14    10% 4.540,11     49.941,25    

TOTAL    139.558,17     13.955,82  153.513,99    
 

TOTAL  LOT  2 

 
import net import IVA import total 

2013 183.132,32 18.313,23 201.445,55 

2014 530.318,40 53.031,84 583.350,24 

2015 344.015,43 34.401,54 378.416,97 

TOTAL 1.057.466,15 105.746,61 1.163.212,76 

 

LOT 3 

  EBM SANT MEDIR 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   26.455,86    10% 2.645,59            29.101,45    
2014   76.611,45    10% 7.661,14            84.272,59    
2015   49.697,54    10% 4.969,75            54.667,29    

TOTAL  152.764,85     15.276,48         168.041,33    
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EBM EL GAT NEGRE 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   25.112,82    10% 2.511,28            27.624,10    
2014   72.722,23    10% 7.272,22            79.994,45    
2015   47.174,62    10% 4.717,46            51.892,08    

TOTAL  145.009,66     14.500,97         159.510,63    
 

EBM GALATEA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   26.379,73    10% 2.637,97            29.017,70    
2014   76.390,96    10% 7.639,10            84.030,06    
2015   49.554,52    10% 4.955,45            54.509,97    

TOTAL  152.325,21     15.232,52         167.557,73    
 

EBM L’ORENETA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   26.312,73    10% 2.631,27            28.944,00    
2014   76.196,95    10% 7.619,69            83.816,64    
2015   49.428,65    10% 4.942,87            54.371,52    

TOTAL  151.938,33     15.193,83         167.132,16    
 

EBM LA PUPUT 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   22.688,64    10% 2.268,86     24.957,50    
2014   65.702,23    10% 6.570,22     72.272,45    
2015   42.620,77    10% 4.262,08     46.882,85    

TOTAL   131.011,64     13.101,16   144.112,80    
 

EBM SANT GENÍS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   24.924,00    10% 2.492,40     27.416,40    
2014   72.175,44    10% 7.217,54     79.392,98    
2015   46.819,92    10% 4.681,99     51.501,91    

TOTAL   143.919,35     14.391,94   158.311,29    
 

EBM L’HARMONIA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013   22.365,82    10% 2.236,58     24.602,40    
2014   64.767,40    10% 6.476,74     71.244,14    
2015   42.014,35    10% 4.201,44     46.215,79    

TOTAL   129.147,57     12.914,76   142.062,33    
 
 

TOTAL  LOT  3 

 
import net import IVA import total 

2013 174.239,59 17.423,96 191.663,55 

2014 504.566,65 50.456,66 555.023,31 

2015 327.310,37 32.731,04 360.041,41 

TOTAL 1.006.116,61 100.611,66 1.106.728,27 
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LOT 4 

  EBM LLAR D’INFANTS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            28.475,00    10% 2.847,50            31.322,50    
2014            82.458,50    10% 8.245,85            90.704,35    
2015            53.490,50    10% 5.349,05            58.839,55    

TOTAL         164.424,00    
 

16.442,40         180.866,40    
 

EBM L’ARQUET 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            24.522,00    10% 2.452,20            26.974,20    
2014            71.011,32    10% 7.101,13            78.112,45    
2015            46.064,76    10% 4.606,48            50.671,24    

TOTAL         141.598,08     14.159,81         155.757,89    
 

EBM VALLDAURA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     23.364,73    10% 2.336,47     25.701,20    
2014     67.660,06    10% 6.766,01     74.426,07    
2015     43.890,82    10% 4.389,08     48.279,90    

TOTAL  134.915,61     13.491,56  148.407,17    
 

EBM L’ARGIMON 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     23.876,36    10% 2.387,64     26.264,00    
2014     69.141,67    10% 6.914,17     76.055,84    
2015     44.851,93    10% 4.485,19     49.337,12    

TOTAL  137.869,96     13.787,00  151.656,96    
 

EBM EL TORRENT 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            24.924,00    10% 2.492,40            27.416,40    
2014            72.175,44    10% 7.217,54            79.392,98    
2015            46.819,92    10% 4.681,99            51.501,91    

TOTAL         143.919,35     14.391,94         158.311,29    
 

EBM LA MUNTANYA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            16.884,00    10% 1.688,40            18.572,40    
2014            48.893,04    10% 4.889,30            53.782,34    
2015            31.716,72    10% 3.171,67            34.888,39    

TOTAL            97.493,75     9.749,38         107.243,13    
 

EBM AQÜEDUCTE 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     22.831,77    10% 2.283,18     25.114,95    
2014     66.116,73    10% 6.611,67     72.728,40    
2015     42.889,65    10% 4.288,97     47.178,62    

TOTAL  131.838,15     13.183,82  145.021,97    
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EBM PLA DE FORNELLS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     24.893,55    10% 2.489,35     27.382,90    
2014     72.087,25    10% 7.208,72     79.295,97    
2015     46.762,71    10% 4.676,27     51.438,98    

TOTAL  143.743,50     14.374,35  158.117,85    
 

TOTAL  LOT  4 

 
import net import IVA import total 

2013 189.771,41 18.977,14 208.748,55 

2014 549.544,00 54.954,40 604.498,40 

2015 356.487,01 35.648,70 392.135,71 

TOTAL 1.095.802,42 109.580,24 1.205.382,66 

 

LOT 5 

  EBM RALET 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            24.924,00    10% 2.492,40            27.416,40    
2014            72.175,44    10% 7.217,54            79.392,98    
2015            46.819,92    10% 4.681,99            51.501,91    

TOTAL         143.919,35     14.391,94         158.311,29    
 

EBM EL VENT 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            23.669,27    10% 2.366,93            26.036,20    
2014            68.541,97    10% 6.854,20            75.396,17    
2015            44.462,91    10% 4.446,29            48.909,20    

TOTAL         136.674,15     13.667,42         150.341,57    
 

EBM NENES I NENS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            23.781,95    10% 2.378,20            26.160,15    
2014            68.868,28    10% 6.886,83            75.755,11    
2015            44.674,58    10% 4.467,46            49.142,04    

TOTAL         137.324,82     13.732,48         151.057,30    
 

EBM EL TREN 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     28.140,00    10% 2.814,00     30.954,00    
2014     81.488,40    10% 8.148,84     89.637,24    
2015     52.861,20    10% 5.286,12     58.147,32    

TOTAL   162.489,60     16.248,96   178.738,56    
 

EBM EL TURÓ 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     26.379,73    10% 2.637,97     29.017,70    

2014     76.384,38    10% 7.638,44     84.022,82    

2015     49.542,51    10% 4.954,25     54.496,76    

TOTAL 152.306,62 
 

15.230,66 167.537,28 
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EBM CIUTAT DE MALLORCA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     23.955,55    10% 2.395,55     26.351,10    
2014     69.370,97    10% 6.937,10     76.308,07    
2015     45.000,67    10% 4.500,07     49.500,74    

TOTAL   138.327,19     13.832,72   152.159,91    
 

EBM EL CAMINET DEL BESÒS 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            22.487,64    10% 2.248,76            24.736,40    
2014            65.120,16    10% 6.512,02            71.632,18    
2015            42.243,19    10% 4.224,32            46.467,51    

TOTAL         129.850,99     12.985,10         142.836,09    
 

EBM LES QUATRE TORRES 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     24.735,18    10% 2.473,52     27.208,70    
2014     71.628,65    10% 7.162,87     78.791,52    
2015     46.465,23    10% 4.646,52     51.111,75    

TOTAL   142.829,06     14.282,91   157.111,97    
 

EBM EL PARC DE LA PEGASO 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            25.922,91    10% 2.592,29            28.515,20    
2014            75.068,10    10% 7.506,81            82.574,91    
2015            48.696,38    10% 4.869,64            53.566,02    

TOTAL         149.687,39     14.968,74         164.656,13    
 

EBM  ICÀRIA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     24.948,36    10% 2.494,84     27.443,20    
2014     72.245,99    10% 7.224,60     79.470,59    
2015     46.865,69    10% 4.686,57     51.552,26    

TOTAL   144.060,05     14.406,00   158.466,05    
 

TOTAL  LOT  5 

  import net import IVA import total 

2013 248.944,59 24.894,46 273.839,05 

2014 720.892,35 72.089,24 792.981,59 

2015 467.632,28 46.763,23 514.395,51 

TOTAL 1.437.469,23 143.746,92 1.581.216,15 
 

LOT 6 

  EBM CAN DRAGÓ 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            24.168,73    10% 2.416,87     26.585,60    
2014            69.988,31    10% 6.998,83     76.987,14    
2015            45.401,14    10% 4.540,11     49.941,25    

TOTAL         139.558,17      13.955,82     153.513,99    
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EBM COLOMETA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            24.366,68    10% 2.436,67     26.803,35    
2014            70.561,55    10% 7.056,15     77.617,70    
2015            45.772,99    10% 4.577,30     50.350,29    

TOTAL         140.701,22      14.070,12     154.771,34    
 

EBM PALOMAR 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     23.937,27    10% 2.393,73     26.331,00    
2014     69.318,05    10% 6.931,81     76.249,86    
2015     44.966,35    10% 4.496,63     49.462,98    

TOTAL  138.221,67     13.822,17  152.043,84    
 

EBM LA FARINERA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     30.469,77    10% 3.046,98     33.516,75    
2014     88.235,01    10% 8.823,50     97.058,51    
2015     57.237,70    10% 5.723,77     62.961,47    

TOTAL  175.942,48     17.594,25  193.536,73    
 

EBM EL CLOT DE LA MEL 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            25.505,68    10% 2.550,57     28.056,25    
2014            73.859,89    10% 7.385,99     81.245,88    
2015            47.912,62    10% 4.791,26     52.703,88    

TOTAL         147.278,19      14.727,82     162.006,01    
 

EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            23.096,73    10% 2.309,67     25.406,40    
2014            66.883,98    10% 6.688,40     73.572,38    
2015            43.387,37    10% 4.338,74     47.726,11    

TOTAL         133.368,08      13.336,81     146.704,89    
 

EBM EL GRONXADOR 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     25.326,00    10% 2.532,60     27.858,60    
2014     73.339,56    10% 7.333,96     80.673,52    
2015     47.575,08    10% 4.757,51     52.332,59    

TOTAL  146.240,65     14.624,06  160.864,71    
 

EBM ELXALET DE LA PAPERERA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013     24.558,55    10% 2.455,85     27.014,40    
2014     71.117,15    10% 7.111,71     78.228,86    
2015     46.133,41    10% 4.613,34     50.746,75    

TOTAL  141.809,10     14.180,91  155.990,01    
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EBM LA MAR XICA 
 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2013            23.955,55    10% 2.395,55     26.351,10    
2014            69.370,97    10% 6.937,10     76.308,07    
2015            45.000,67    10% 4.500,07     49.500,74    

TOTAL         138.327,19      13.832,72     152.159,91    
 

TOTAL  LOT  6 

  import net import IVA import total 

2013 225.384,95 22.538,50 247.923,45 

2014 652.674,47 65.267,45 717.941,92 

2015 423.387,33 42.338,73 465.726,06 

TOTAL 1.301.446,75 130.144,68 1.431.591,43 

 

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del contractista o 
per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència i l’informe de la Intervenció. 
 

L’IMEB no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en atenció a què les factures o les certificacions, si 
escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 

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 a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, és 
de  15.198.385,24 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 

Any VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions amb 
increment del cost econòmic 

SUMA 

2013   1.196.394,64      119.639,46 1.316.034,10 

2014   3.464.538,01      346.453,80 3.810.991,81 

2015   2.247.424,28      1.196.394,64     344.381,89 3.788.200,81 

2016    3.464.538,01     346.453,80 3.810.991,81 

2017    2.247.424,28     224.742,43 2.472.166,71 

TOTAL 6.908.356,93 6.908.356,93  1.381.671,38 15.198.385,24 
 
 

Clàusula 3. Termini d'execució 
 

La durada de les prestacions serà com a màxim fins al 31 de juliol de 2015. 
 

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per curs escolar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat un mes abans de la finalització de la vigència inicial del contracte o de les seves pròrrogues, fins a 
un màxim de 2 cursos escolars.  Aquest acord de l’òrgan de contractació serà obligatori per l’empresari. 
 
 

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 
 

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

2. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert. 
 
 

Clàusula 5. Publicitat de la licitació 
 

1. La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant 
(www.bcn.cat/perfildecontractant) i al BOP, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l'assenyalat 
com a últim per a la recepció de les proposicions. 

http://www.bcn.cat/
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2. L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o 
butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 600 euros. 
 
 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors 
 
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Institut  les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en 
cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de 
les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a 
la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris 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. 
 
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest 
efecte. 
 
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
3. Requisits: 
 
3.1 - En el present contracte l'empresari, espanyol o estranger d’Estat que no sigui membre de la Unió 
Europea, haurà de disposar de la classificació següent: 

 
GRUP:        M 
SUBGRUP : 6 
 

i la categoria que correspongui, depenent del lot al qual es presentin, segons els següents paràmetres: 
 

lot 1: CATEGORIA C 
lot 2: CATEGORIA D 
lot 3: CATEGORIA C 
lot 4: CATEGORIA D 
lot 5: CATEGORIA D 
lot 6: CATEGORIA D 
 

 
 
3.2 - En tot cas, a més de la classificació que en el seu cas calgui demostrar, tots els licitadors hauran 
d’acreditar: 

 
3.2 a) Tenir experiència en gestió alimentària de cuinat “in situ” (esmorzar, dinar i berenar) amb alumnes de 

0-3 (escola bressol) almenys en una escola bressol durant un mínim d’un curs escolar complert 
dins dels darrers quatre cursos per cadascuna de les escoles en que es presenti oferta, 
indicant nombre de grups, alumnes i persona de contacte, i aportant certificat positiu emès pel centre, 
on consti si han estat o no penalitzats per incompliment de contracte. No es valoraran les ofertes de 
empreses que no acreditin aquesta experiència i/o no presentin certificat en el sobre núm. 1.  

 
Les empreses licitadores que disposin de la classificació corresponent i que acreditin experiència en la 
gestió de serveis d’alimentació en escoles bressol, poden presentar-se, si així ho consideren oportú, a un, 
alguns o 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).  
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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. 
 
3.2 b) 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”. Les empreses licitadores hauran de justificar per 
escrit dita capacitat.  

 

3.2 c) Altra documentació a aportar: 
 

- 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: Direcció de Sector, Supervisors/sores, personal d’administració, cuiners/res i ajudants de 
cuina.  

 

- 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. 

 

-   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. 

 
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la precisa solvència 
econòmica, financera i tècnica, per a la qual cosa s’estableixen les següents condicions mínimes, que 
hauran d’acreditar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent: 
 

 Tenir un volum de negoci anual mínim igual al doble de la suma de l’import corresponent a una 
anualitat del/s lot/s  al/s qual/s s’opta 
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 A més a més, hauran d’aportar igualment la documentació indicada en l’apartat 3.2 de la present 
clàusula. 
 

4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses 
que haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte si, 
aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de 
privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors 
 
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, designats respectivament amb els números 1 i 2. El 
sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa, el sobre número 2 ha de contenir la 
documentació que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de forma automàtica. 
 
Aquests sobres han d’estar signats pel licitador o persona que el representi, i en el seu interior s’incorporarà 
una relació, en full independent, en la que es facin constar els documents inclosos ordenats numèricament. 
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en 
cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. L’IMEB garantirà la confidencialitat de la informació 
expressament així designada. 
 
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals en els 
sistemes d’informació de l’Institut Municipal d’Educació i/o Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la 
legislació o normativa vigent en cada cas. L’Institut i l’Ajuntament de Barcelona garanteixen la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de 
les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades. 
 
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD, 
l’interessat podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume 2, 08002 
Barcelona) o a qualsevol altra oficina de l'esmentat Registre, indicant clarament en l'assumpte “Exercici de 
Drets LOPD” 
 
 

1. Sobre núm. 1      (un únic sobre núm. 1 serà vàlid per a tots el lots) 
 
 

A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per al procediment relatiu al 
contracte que té per objecte EL SERVEI D’ALIMENTACIÓ A 49 ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS, 
expedient núm. 86/13, tramitat per l’Institut Municipal d’Educació presentada per ... amb NIF ..., amb 
domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "  
 

El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les excepcions següents: 
 

 La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la 
Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin 
assenyalats amb les lletres a), b.1, c), d), e) i f). A aquests efectes, l’IMEB incorporarà a l'expedient 
diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en l'esmentat 
Registre, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració esmentada a l’apartat 
g). 

 

 L’aportació per l’empresari del document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Licitadors de 
qualsevol Administració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert conveni de col·laboració, amb els 
mateixos requisits i continguts, eximirà de la presentació dels documents que hi figurin inscrits i que 
siguin exigits a la present clàusula. En aquests casos, també haurà d’aportar la declaració esmentada a 
l’apartat g). 

 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari: 
 

a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional d'identitat 
(DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF). 
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a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació 
mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en 
el Registre oficial corresponent. 
 
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació acreditativa de 
la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, 
o presentació dels certificats comunitaris de classificació. 
 
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la Missió 
Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa. 
 
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya o de 
la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de 
l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui 
subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada 
missió diplomàtica. 
 

b) Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una 
persona jurídica: 
 

b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i validat per 
la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent a l'òrgan gestor de 
l'expedient de contractació. 
 
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 
c) Documents que acrediten la classificació de l'empresa licitadora, espanyola o estrangera no comunitària, 
ajustada a l'objecte del contracte, en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es assenyalats en aquest plec. 
 
A més de la classificació, hauran de presentar tota la documentació assenyalada a la clàusula 6a. 
apartat 3.2. 
 
Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva solvència a 
través d’un o alguns dels següents documents, justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes 
requerides per accedir a l’adjudicació del contracte: 
 
Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin presentar 
qualsevol altra documentació considerada suficient per l'IMEB: 
 
- Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com 
a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 
 
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats 
corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de 
la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de 
l'esmentat volum de negocis.  
 
Per acreditar la solvència tècnica: 
 
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i 
destinatari, públic o privat. 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’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. 
 

A més, hauran de presentar tota la documentació assenyalada a la clàusula 6, apartat 3.2. 
 

d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en cap 
prohibició per contractar amb l’Administració. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet 
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d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. També haurà de contenir la manifestació de què dóna compliment a les previsions de 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

e) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi estan subjectes: 

 

1. Alternativament, un d’aquests documents: 

- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens corresponent, 

amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del contracte; 

- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens; 

- o el document de declaració en el Cens corresponent. 

2. A més, només per a les persones jurídiques: 

- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst o, si no estan 

exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del contracte; 

- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost. 
 
f) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: declaració signada 
pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, 
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
g) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies 
reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un 
certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin aportats 
pel mateix licitador, la incorporació d’aquests certificats al procediment es farà d’ofici per l’òrgan encarregat 
de l’examen de les proposicions, el qual sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades la seva expedició per mitjans electrònics. 
 
h) Especificitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 

h.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència 
conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. 
 
h.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb 
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva  
extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la 
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de 
resultar adjudicataris. 
 
h.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de 
resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF 
definitivament assignat. 
 
h.4. Podran constituir la garantia provisional, si resulta exigible, una o vàries de les empreses participants 
en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest plec, però en ambdós supòsits 
la/es garantia/es hauran de garantir de forma solidària les empreses que han d’integrar la UTE. 

 
i) Document, signat pel legal representant, de designació i acceptació de la utilització de l'adreça de correu 
electrònic per a totes les notificacions i comunicacions derivades de l'expedient de contractació, segons el 
model ANNEX núm. 4 del present plec, si s'escau. 
 
j) Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a adoptar les 
mesures alternatives corresponents, certificat on hi consti el nombre global de treballadors de la plantilla i el 
nombre particular de treballadors amb discapacitat; o bé, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una 
declaració responsable, signada pel legal representant, amb indicació de les mesures concretes aplicades si 
ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes. 
 
Si l’empresa no està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a adoptar les 
mesures alternatives corresponents, declaració responsable, signada pel legal representant, en el sentit de 
què no es troba subjecte a dita obligació ateses les característiques de l’empresa. 
k) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què l’empresa disposa en la seva plantilla d’un 
nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100. 
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Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades per 
notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta 
Corporació. 
 

2. 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 D’ALIMENTACIÓ A 49 ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS, LOT núm. ________ 
expedient núm. 86/13 tramitat per l’IMEB, presentada per ... amb CIF/NIF... “ 
 

El sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi, la 
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de 
forma automàtica i una declaració, també signada, expressiva de si s'acull, o no, la modalitat de constitució 
de la garantia definitiva, si escau, mitjançant retenció del preu. 
 

Aquest sobre –un per a cada LOT al qual s’opti- contindrà l’oferta econòmica i el preu unitari ofert per a 
cada escola del lot signat pel licitador o persona que el representi, 
 

Si la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de 
forma automàtica assenyalats en l’apartat 2 de la clàusula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i 
admissibilitat de variants” del present plec es igual per a tots els lots, es podrà optar per incloure-la en el 
sobre núm. 2 del primer lot al que es presenti el licitador i no caldrà repetir-la en tots el altres, recordant, no 
obstant, l’obligació de fer un sobre per cada lot pel que fa a l’oferta econòmica. 
 

La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model següent: 
 

"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. ..., assabentat/ada de les condicions 
exigides per optar a lot núm......., es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i al de prescripcions tècniques, amb una baixa lineal respecte dels preus del  lot 
..............  del % .........  (en lletres i xifres), amb el desglossament següent: 
 

PREU TOTAL PER AL LOT NÚM.   ......................... 
 

 Preu sense IVA  ...........                           euros 

Tipus IVA (10 %) Import IVA  ............                          euros 

 Preu del contracte  ............                          euros 
        
                  PREU UNITARI PENSIÓ ALIMENTÍCIA PER  A L’ESCOLA  ................................ 

(un per cada escola del lot) 
 

 Preu sense IVA  ...........                           euros 

Tipus IVA (10 %) Import IVA  ............                          euros 

 Preu del contracte  ............                          euros 

 
L’oferta per les qüestions tècniques i de qualitat es presentarà segons el model que figura a l’annex 
d’aquest plec. 
 
Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment establerta. 
(Lloc, data i signatura)". 
 
A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents que hi conté 
ordenats numèricament. 
 
 

Clàusula 8. Presentació de la documentació i de les proposicions 
 
1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim 15 dies naturals, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’últim anunci oficial en el BOP o en el perfil de contractant 
(www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 

http://www.bcn.cat/
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2. Les proposicions es presentaran a les dependències del Servei Jurídic de l’IMEB situades a Pl. Espanya, 
núm. 5, planta 5, porta 5, fins a les 14 hores del dia de termini establert a l’anunci de licitació publicat al 
BOP. 
 

Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 
 
 

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de 
variants. 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a 
l’adjudicació del contracte són els següents: 
 

A) PEL PREU OFERTAT,  FINS A 10 punts 
 

Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació esmentada seran els següents: s’atorgarà la 
màxima puntuació a la proposició econòmica que ofereixi el percentatge lineal de baixa mes elevat sobre els 
preus unitaris, atorgant-se la puntuació a la resta de proposicions econòmiques de forma proporcional. 
 

Seran considerades en principi com a temeràries les ofertes presentades que es trobin incloses en l’art. 85 
del Reglament general de la Llei de Contractes, podent-se demanar en aquest supòsit informe justificatiu de 
les condicions de compliment del contracte a l’empresa oferent. 
 
 

B) QÜESTIONS TÈCNIQUES I DE QUALITAT FINS A 10 PUNTS 
 

B1 – Agricultura ecològica. Pel subministrament de productes de procedència ecològica ofert durant tot 
el període vegetatiu (estacionalitat) indicat i per tot el producte que requereixi l’escola (en tots els tipus de 
menús del centre),  
 

Per aquets oferiment es puntuarà .................................  9,00 punts   amb el desglossament següent: 
VERUDES 
porros 0,03 
cebes 0,04 
carbassa 0,06 
pastanaga 0,06 
xampinyons 0,07 
tomàquet per amanida (i per fer el pa amb tomàquet per berenar) 0,10 
tomàquet sofregit 0,42 
mongeta tendra 0,31 
espinacs (truita d'espinacs) 0,02 
carbassó 0,01 
bròquil 0,01 
enciam (per l'amanida) 0,53 
    
CEREALS, FÉCULES I LLEGUMS   
patates 0,20 
pasta 0,26 
arròs 0,50 
sèmola d'arròs 0,02 
llegums (cigrons - llenties) 0,44 
Cereals per farinetes per esmorzar (1/5 part dels nens es queden) 0,14 
Cereals per esmorzar (1/5 part dels nens es queden) 0,06 
Pa 0,96 
    
FRUITES   
fruita del temps per postres i berenar 3,90 
taronja (per fer suc a les farinetes) 0,03 
poma (per les farinetes) 0,12 
pera (per les farinetes) 0,14 
plàtan (per les farinetes) 0,06 
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LÀCTICS   
Llet per esmorzar (1/5 part dels nens es queden) 0,17 
Llet per berenar (tots els nens) 0,10 
Llet d'arròs (per esmorzar 2 anys, es queden 1/5) 0,05 
Formatge fresc 0,19 

 

 
B2.- Productes d’higiene i neteja respectuosos amb el medi ambient. 
Tal i com s’especifica a la clàusula 10 del PCT, es valorarà l’aportació de productes respectuosos amb el 
medi ambient seguint els criteris tècnics de l’ecoetiqueta europea

1 
, el signe nordic

2 
o equivalent. Caldrà 

que l’adjudicatari certifiqui clarament la composició, característiques, d’altres descripcions obligades i 
proveïdor dels productes. La proporció de productes amb etiquetatge ecològic respecte el total es 
puntuarà, segons detall, fins a un màxim de ....................................................................  1,00 punts. 
    
   . Fins a un 30 % dels productes d’higiene i neteja amb criteris ecològics ... 0,30 punts. 
   . De 30% a 60% dels productes d’higiene i neteja amb criteris ecològics ... 0,65 punts. 
   . Més del 60% dels productes d’higiene i neteja amb criteris ecològics ..... 1,00 punts. 

 

        TOTAL MÀXIM:   20 PUNTS 
 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i 
únicament al Sobre núm. 2B. 
 
 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que en el 
moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els seus termes 
a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base per l’adjudicació o dels 
aspectes de negociació si escau. 
 
 

Clàusula 10. Mesa de contractació, comitè d’experts i organisme 
tècnic especialitzat 
 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 

President: El Gerent de l’Institut Muncipal d’Educació o persona en qui delegui.. 
 

Vocals:  
 

Titulars Substituts 

1. La directora de Recursos i Serveis Generals Persona en qui delegui 

2. El director de Centres Educatius La cap del Servei d’Educació Infantil 

3. La interventora delegada de l’IMEB  

4. La secretaria delegada de l’IMEB  

5. El tècnic adjunt a Gerència Persona en qui delegui 
 
 

Actuarà com a secretària de la Mesa la Cap del Servei Jurídic de l’Institut 
 
 

Clàusula 11. Obertura de proposicions 
 

1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini 
de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. 1. Si 
s’observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.  
 
 

___________________________  

1 Segons la Decisió de la Comissió Europea de 23 de març de 2005 (2005/344/CE) en la que s’estableixen els criteris ecològics per la 

concessió de l’etiqueta ecològica comunitària als productes de neteja d’ús general i als productes de neteja de cuines i banys.  Per 

veure aquests criteris: http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/criteris_propductes_neteja_cas.pdf 
2Els criteris del Cigne Nòrdic es poden trobar a: http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage&menuItemID=7055 
  

http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/criteris_propductes_neteja_cas.pdf
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage&menuItemID=7055
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Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments 
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que 
hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se 
després d’haver-se declarat admeses les ofertes. 
 

2. Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l’obertura de la 
documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre 
núm. 2 excepte el de les proposicions rebutjades, i a la valoració dels criteris automàtics, elevant a 
continuació, a l’òrgan de contractació, la proposta de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions 

presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
 

Clàusula 12. Adjudicació del contracte 
 
1. L'òrgan competent adjudicarà el contracte en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent 
al de l'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït 
l’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia 
constituïda, si escau. 
 

2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de 
contractació, excepte en els casos següents: 
 

a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta 
exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es realitzi la 
proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament 
més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre de classificació de les proposicions 
presentades i acceptades. 
 

b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta com 
a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència 
al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva 
oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista 
de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de 
contractació acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb 
l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades. 

 

3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud 
per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. 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. 
 

També, prèviament a l'adjudicació, es consultarà a l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat de 
Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà 
a l’expedient. 
 

Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, 
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada documentació. Si 
el licitador 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 al següent 
licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.  
 

4. L’adjudicació es farà en resolució motivada, dictada la qual, i si escau, es tornarà immediatament als 
licitadors la garantia provisional excepte la corresponent al licitador seleccionat per l'adjudicació, que no li 
serà tornada fins que no hagi dipositat la garantia definitiva, sense perjudici que pugui aplicar el seu import a 
la constitució d’aquesta última. En tot cas, la garantia provisional serà incautada a les empreses que retirin 
injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 
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Clàusula 13. Garanties definitiva i complementaria 
 

1. Garantia definitiva 
 

El licitador seleccionat per a l'adjudicació de cada lot del contracte està obligat a constituir una garantia 
definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies 
hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. En el supòsit que un empresari resulti 
adjudicatari de més d’un lot NO podrà constituir una garantia pel total dels lots. A aquests efectes a 
continuació s’efectua el corresponent desglossament: 
 

LOT Import garantía definitiva 

1 50.502,79 
2 52.873,31 
3 50.305,83 
4 54.790,12 
5 71.873,46 
6 65.072,34 

 

2.  Garantia complementària 
     En el present contracte no s’exigeix aquest tipus de garantia. 
 

3. La/es garantia/es ha/n de constituir-se a la Tresoreria de l’IMEB, 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. 

 

Tanmateix, es pot optar a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant la 
retenció de preu, incloent en el sobre núm. 2 una declaració signada indicant-ho. 

 

4. Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà 
dur a terme la seva validació per part de l’IMEB.. 
 
 

Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i 
publicitat de la formalització del contracte 
 

1. L'adjudicació del contracte serà notificada als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a 
què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de contractant 
(www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 

2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació als licitadors. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial que 
impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà 
l'adjudicatari perquè en un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del 
requeriment concorri a formalitzar el contracte.  
 

Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, la 
Corporació podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, 
en el seu cas, s'hagués exigit; i podrà entendre que l’adjudicatari retira la seva oferta sol·licitant la 
documentació al següent licitador 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'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 
 

4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant) i 
en el  BOP, en un termini no superior a 48 dies naturals a comptar de la data de la formalització. També 
s’haurà de comunicar a la Comissió Europea, amb la indicació de la procedència, o no, de la seva publicació 
en el DOUE. 
 
 

http://www.bcn.cat/
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Clàusula 15. Inici i lloc d’entrega de les prestacions 
 

L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte.  
El lloc de les prestacions del servei s’especifica a l’annex 2.B del plec de condicions tècniques.  
 
 

Clàusula 16. Abonaments al contractista 
 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de conformitat 
amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals. 
 

El contractista ha de presentar al Registre de l’IMEB la/es factura/es corresponent/s a les prestacions 
executades mensualment.  
 
 

Clàusula 17. Revisió de preus 
 

1. L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte 
corresponent en les factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials o, excepcionalment, en la 
liquidació del contracte, si no s'han pogut incloure en les esmentades factures o certificacions, si escau, o 
pagaments parcials. 
 

2. La fórmula de revisió en el present plec és la següent:  
 

A l’inici del curs escolar 2014/15  es revisarà el preu pensió alimentícia per dia d’acord amb l’Índex de Preus 
al Consum (IPC) general a nivell estatal corresponent a la mitja de l’IPC acumulat dels mesos de juny, juliol i 
agost del 2014. Fem avinent que les previsions pressupostàries per anualitats de la clàusula segona 
d’aquest plec ja preveuen els fons estimats (en un 1,5%)  necessaris per fer front a aquesta actualització. 
 

Tanmateix, en cas d'acordar-se la pròrroga del contracte, s'actualitzaran els preus d'acord amb l'Índex de 
Preus al Consum (IPC) general a nivell estatal corresponent a la mitja de l’IPC acumulat dels tres últims 
mesos anteriors a l’acord de l’òrgan de contractació prorrogant el contracte o, en el seu cas, a la conformitat 
del contractista a la proposta de pròrroga formulada pel servei tècnic corresponent.  
 

La revisió no superarà el 85% de variació experimentada per l’índex de preus al consum, tal i com preveu 
l’article 90.3 del Text Refós de la LCSP. 
 

No obstant,  durant la vigència del contracte s’aplicarà la normativa sobre revisió de preus dels contractes 
del sector públic que estigui vigent en cada moment . 
 
 

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 

L’IMEB designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació o aliè. Al 
responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels 
serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents. 
 

L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que el 
contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb les obligacions i exigències 
contingudes al present plec. 
 
 

Clàusula 19. Condicions especials d’execució i obligacions del 
contractista. 
 

1. Condicions especials d’execució  
 

En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució. 
 

2. Obligacions essencials del contracte: 
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El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus 
termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 
 

També tindrà caràcter d'obligació essencial del contracte, l’efectiva dedicació o adscripció  a l’execució del 
contracte dels mitjans personals i/o materials indicats i compromesos en l’oferta. 
 

3. Obligacions del contractista: 
 

A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el contractista està 
obligat a: 
 

a.  L’empresa adjudicatària del servei s’haurà de subrogar en els drets i obligacions que l’entitat que 
anteriorment prestava el servei tenia respecte els seus treballadors. En el moment d’efectuar la 
subrogació el cessant ha de realitzar i abonar la liquidació individual de parts proporcionals i havers 
meritats a cadascun dels subrogats. 

 

En aquest sentit s’assenyala en l’ANNEX 3 del plec de condicions tècniques el detall del personal a 
subrogar indicant escola on presta el servei, ordinal, antiguitat, tipus de contracte, categoria, hores totals 
a la setmana, i observacions si s’escau. 

 

b. 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. Durant la vigència del 
contracte, cal comunicar prèviament a l'IMEB qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
 

c. 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. 
 

d.  Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i de conformitat 
amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'IMEB descomptarà l'import de les esmentades 
despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

 

e. Fer una correcta gestió ambiental del seu 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. 

 

f. Guardar reserva respecte de 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. 
L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin 
i de la Llei de Contractes del Sector Públic. Als efectes de l'esmentada normativa, el contractista tindrà la 
consideració d’encarregat 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’adjudicatari 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'adjudicatari/ària 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’adjudicatari 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’IMEB 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. 
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 Tornar a l’IMEB, 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. 

 

 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. 

 

g. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el servei 
objecte del contracte. 

 

h. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000 
euros, que haurà de presentar en el Registre de l’IMEB simultàniament amb la formalització del contracte 
o amb anterioritat. 

 

i. Comunicar per escrit a l’IMEB el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la 
prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del subcontractista. Un cop 
signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. 

 

j. Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la 
subrogació. 

 

k) També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en 
particular: 

 

- Presentar en el Registre de l’IMEB, simultàniament amb la formalització del contracte o amb 
anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  

 

- Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a 
què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, així com a 
les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes de 
l’Ajuntament de Barcelona, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb la 
documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció 
de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 

 
 

Clàusula 20. Modificació del contracte. 
 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte: 
 

1. Per raons d’interès públic: 
Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies: 
 

a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 
 

b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la 
seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o 
semblants, posades de manifest després de l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb 
anterioritat, aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració 
del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 

c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment 
definits. 
 

d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva 
disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït després de l’adjudicació del 
contracte. 
 

e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat 
o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte 
 



 
                     

  

 

  Pàg. 25 de 29                                                                                                                                                                                                    

 
 

La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i de 
l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per a 
respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per al contractista. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del 
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
 

2. Per causes previstes i precises: 
 

Les causes previstes i precises de modificació del contracte són les següents: Per increment d’alumnes que 
utilitzin el servei d’alimentació per sobre dels especificats a  l’annex 2.A del plec de condicions tècniques:   
 

- l’abast i l’increment màxim de l’import de la modificació serà: 
 

LOT 1      101.005,58    

LOT 2      105.746,61    

LOT 3      100.611,66    

LOT 4      109.580,24    

LOT 5      143.746,92    

LOT 6      130.144,68    
 

En cap cas l’import de les modificacions podrà afectar més del 10% del preu del contracte (IVA no inclòs) 
 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons i la/es que hagi proposat l’adjudicatari en la seva 
oferta, seran obligatòries pel contractista El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al 
contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 
 
 

Clàusula 21. 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 recepció, 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’IMEB. 
 

2. Un cop efectuada la recepció de les prestacions, s’acordarà la liquidació del contracte dins del termini 
d’un mes. 
 
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques. 
 

4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del contracte, 
si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista. 
 
 

Clàusula 22. Subcontractació 
 

L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels 
requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 60 per 100 del 
preu del contracte (IVA exclòs). 
 
 

Clàusula 23. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 
 
 

Clàusula 24. Responsabilitat en l’execució del contracte  
 
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules 
administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
A part de les establertes a l’esmentat plec, constitueixen 
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a) Faltes molt greus: 
 

- L’obtenció d’una puntuació inferior a 3 punts en el control de qualitat mensual, durant  3 mesos 
consecutius o 4 mesos alterns, en els  apartats qualitat dels queviures i/o relació gramatge/alumne i/o 
obligació de subministrar peix segons el que determina la clàusula 9 del plec tècnic, donarà lloc a 
la imposició d’una penalització del 10% de la facturació mensual del centre. En la tramitació de 
l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el termini de cinc 
dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 

- L’incompliment de l’oferta pel que fa als productes procedents d’agricultura ecològica serà causa de 
penalització econòmica, si en el control de qualitat mensual puntua per sota de 3 durant 3 mesos 
consecutius o 4 alterns. La penalització econòmica es calcularà en un percentatge igual als punts 
atorgats en l’apartat ecològic a l’adjudicació del contracte, calculat sobre la facturació de l’escola en els 
mesos en els que s’ha produït l’incompliment del subministrament dels productes ecològics oferts com a 
millora. 
 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, en especial les obligacions contemplades a 
la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques. 
 

- 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. 
 
 

b) Faltes greus: 
 

- L’obtenció d’una puntuació inferior a 3 punts en el control de qualitat mensual,  durant 2 mesos 
consecutius o 3 mesos alterns, en els apartats qualitat dels queviures i/o relació gramatge/alumne i/o 
obligació de subministrar peix segons el que determina la clàusula 9 del plec tècnic, donarà lloc a 
la imposició d’una penalització del 6% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la 
incidència. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels 
informes pertinents. 
 

- L’incompliment de l’oferta pel que fa als productes procedents d’agricultura ecològica serà causa de 
penalització econòmica, si en el control de qualitat es puntua per sota de 3 durant 2 mesos consecutius o 
3 mesos alterns. La penalització econòmica es calcularà en un percentatge igual als punts atorgats en 
l’apartat ecològic a l’adjudicació del contracte, calculat sobre la facturació de l’escola en els mesos en els 
que s’ha produït l’incompliment del subministrament dels productes ecològics oferts com a millora. 
 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
 

- L’incompliment, que no constitueixi falta 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. 

 
c) Faltes lleus 
 

- L’obtenció d’una puntuació inferior a 3 punts, en el control de qualitat mensual,  durant 1 mes, en els 
apartats qualitat dels queviures i/o relació gramatge/alumne i/o obligació de subministrar peix 
segons el que determina la clàusula 9 del plec tècnic, donarà lloc a la imposició d’una penalització  
del 3% de la facturació del mes del centre en que es produeixi la incidència. En la tramitació de 
l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el termini de cinc 
dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 

- L’incompliment de l’oferta pel que fa als productes procedents d’agricultura ecològica serà causa de 
penalització econòmica, si en el control de qualitat es puntua per sota de 3 durant 1 mes, o dos alterns. 
La penalització econòmica es calcularà en un percentatge igual als punts atorgats en l’apartat ecològic a 
l’adjudicació del contracte, calculat sobre la facturació de l’escola en els mesos en els que s’ha produït 
l’incompliment del subministrament dels productes ecològics oferts com a millora. 
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- 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. 

 

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i altres 
responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals. 
 
 

Clàusula 25. Resolució del contracte  
 

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules 
administratives generals, amb els efectes assenyalats. 
 

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució de tots  els 
contractes de les escoles incloses en el lot que correspongui: 
 

a) La imposició d’una sanció ferma per la comissió de 2 faltes molts greus  i/o 4 de greus i/o 8 de lleus per 
incompliment del contracte en qualsevol de les escoles d’un lot.  

b) Per modificar a l’alça sense autorització de l’IMEB les hores de treball del personal de cuina 
c) La demora en l’inici de les prestacions   
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 obligacions contractuals essencials. 
h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 
 
 
 

Barcelona, 14   de maig de 2013 
 
 

 
 
Diligència: 
 
El present plec és conforme al Plec de clàusules administratives generals aprovat definitivament pel Plenari 
del Consell Municipal en acord del dia 1 de febrer de 2013 i al model de plec de clàusules administratives 
particulars aprovat per decret de l’Alcaldia de 14 de maig de 2008 i adequat pels decrets de l’Alcaldia de 17 
de juliol de 2009, de 8 d’octubre de 2010 i de 17 d’octubre de 2011, i de 13 de març de 2012 i les seves 
adaptacions s’ajusten a dret. 
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ANNEX 

 

 MODEL D’OFERTA PER A LES QUESTIONS TÈCNIQUES I DE QUALITAT       FINS A 10 PUNTS 
 

 

Oferiment per agricultura ecològica – màxim 9 punts 
 
 

  OFERIMENT 

VERDURES 
PUNTS 

 
SI 

 

 
NO  

porros 0,03   

cebes 0,04   

carbassa 0,06   

pastanaga 0,06   

xampinyons 0,07   

tomàquet per amanida (i per fer el pa amb tomàquet per 
berenar) 0,10 

  

tomàquet sofregit 0,42   

mongeta tendra 0,31   

espinacs (truita d'espinacs) 0,02   

carbassó 0,01   

bròquil 0,01   

enciam (per l'amanida) 0,53   

      

CEREALS, FÉCULES I LLEGUMS     

patates 0,20   

pasta 0,26   

arròs 0,50   

sèmola d'arròs 0,02   

llegums (cigrons - llenties) 0,44   

Cereals per farinetes per esmorzar (1/5 part dels nens es 
queden) 0,14 

  

Cereals per esmorzar (1/5 part dels nens es queden) 0,06   

Pa 0,96   

      

FRUITES     

fruita del temps per postres i berenar 3,90   

taronja (per fer suc a les farinetes) 0,03   

poma (per les farinetes) 0,12   

pera (per les farinetes) 0,14   

plàtan (per les farinetes) 0,06   

      

LÀCTICS     

Llet per esmorzar (1/5 part dels nens es queden) 0,17   

Llet per berenar (tots els nens) 0,10   

Llet d'arròs (per esmorzar 2 anys, es queden 1/5) 0,05   

Formatge fresc 0,19   
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Oferiment per productes d’higiene i neteja respectuosos amb el medi ambient: 
 
màxim 1 punt 
 

 

 
 

OFERIMENT 

 
punts SI NO 

Fins a un 30%  0,30   

De 30% a 60%  0,65   

Més del 60% 1,00   

 

 


