
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE CUINA DE L’ESCOLA EL BRUC DE RIELLS I 
VIABREA 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. Objecte del contracte 

 
És objecte del present Plec la prestació del Servei de Cuina de l’Escola El Bruc del 
municipi de Riells i Viabrea. Aquest servei comprèn les prestacions següents, totes 
incloses en el preu: 
 
- La confecció dels menús i la seva elaboració a la cuina de l’empresa per part de 

personal especialitzat de l’adjudicatari. 
- La neteja i manteniment de les zones de la escola i el seu equipament, així com el 

subministrament dels productes necessaris per al servei.  
- L’atenció directa de l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de 

menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, inclosos els monitors per 
alumnes NEE, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la 
tarda. 

 
En cas de creació d’una cuina a l’escola durant el transcurs del contracte l’empresa es 
compromet a modificar el sistema de servei de càtering per al d’elaboració a la cuina 
pròpia de l’escola, i comportarà l’obligatorietat de formalitzar un nou contracte que 
s’ajustarà a les noves necessitats que es generin. 
 
La forma de prestació d’aquest servei queda detallada en el Plec de Prescripcions 
Tècniques d’aquest contracte. 
 
2. Lloc de prestació del servei  

 
La prestació del servei objecte d'aquesta licitació s'efectuarà a l'escola El Bruc, ubicada 
al  C/ de les Escoles, s/n de Riells i Viabrea.  
 
3. Règim jurídic  
 
Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes són entitats de dret privat i per tant, el 
règim jurídic que és d’aplicació per al vigent contracte es correspon amb el règim 
privat. 
 
La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció s'han de regir pel que estableix 
aquest plec, i per tot el que no s’hi preveu, cal aplicar el que determinen les normes 
de dret privat. 
 
A més del present plec de clàusules, tenen caràcter contractual els següents 
documents: 
 

- El Plec de prescripcions tècniques particulars. 
- L’oferta presentada per l’adjudicatari i acceptada per l’òrgan de contractació. 
- El document administratiu mitjançant el qual es formalitza el contracte. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 



En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals, prevaldrà allò 
establert en el present plec de clàusules administratives i tècniques particulars. 
 
4. Procediment d’adjudicació  
 
Per la valoració de les proposicions presentades i la determinació de l’oferta més 
avantatjosa es tindran en compte diversos criteris d’adjudicació. 
 
5. Durada del contracte  
 
Atès que es manté vigent el conveni de delegació de competències al Consell 
Comarcal fins al 2022, el contracte comprendrà inicialment el curs escolar 2021-22, i 
podrà ser prorrogat pels cursos 2022-23, 2023-24 i 2024-25.  
 
El servei es durà a terme durant tots els dies lectius de cada curs escolar, inclosos els 
períodes de jornada intensiva,  d’acord amb l’ordre que cada any publica el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per establir el calendari 
escolar. El servei s'adaptarà també als dies de lliure disposició i festes locals que 
afectin al centre escolar. 
 
6. Preu del contracte 
 
El preu unitari màxim del servei de cuina escolar, serà el que determina anualment el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i que pel curs 2021-2022 ha 
fixat en 6,33 euros/alumne/dia, IVA inclòs pels usuaris fixos i 6,96 euros/alumne/dia 
IVA inclòs pels esporàdics.  
 
En aquest preu unitari estan inclosos els tributs, taxes i cànons que siguin d’aplicació, 
així com totes les despeses que s’originen per l’adjudicatari com a conseqüència del 
compliment de les obligacions contemplades en el plec. 
 
En relació als cànons, es fa constar de forma expressa que el cànon que s’ha d’abonar 
al Consell Comarcal  en concepte de manteniment de les instal·lacions és de 3 cèntims 
el menú/dia. 
 
L’òrgan contractant realitzarà el control del menús a servir diàriament i donarà compte 
a l’empresa adjudicatària.  
 
7. Revisió de preus 
 
Els preus pactats per a la prestació de servei aniran acordats i revisats segons les 
resolucions del departament d’educació i pactats amb la AMPA. 
  
8. Aptitud per contractar 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, que reuneixin les condicions 
següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula novena 

d’aquest plec. 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 



La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
  
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 
queden obligades solidàriament i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa.  
  
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
9. Solvència de les empreses licitadores 
 
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional mínima següents: 
 
a. Solvència tècnica 
 
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha 
d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, segons l’objecte del contracte, pels següents 
mitjans: 
 
- Es podrà presentar qualsevol entitat jurídica que tingui com a objecte social la 

prestació dels serveis necessaris per a dur a terme aquest encàrrec i que puguin 
acreditar haver realitzat serveis almenys durant dos anys.  



II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

10. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en dos sobres tancats, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de 
licitació publicat al perfil del contractant. 
 
Aquestes ofertes s’hauran d’entregar en paper a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en horari de 9 a 14 hores. La data límit per presentar 
la documentació serà la que s’indiqui a l’Anunci de Licitació corresponent. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 
resta de documentació. 
  
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant. 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de 
prescripcions tècniques.  
  
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de 
cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
Per tal de facilitar la màxima informació als licitadors s’estableixen dues dates de 
VISITA a les instal·lacions pels dies 12 de maig i 19 de maig que caldrà concertar 
mitjançant cita prèvia al correu electrònic b7002983@xtec.cat i  que NO TÉ CARÀCTER 
OBLIGATORI. 
 
11. Contingut de les proposicions 
 
Els licitadors hauran de presentar la proposició en dos sobres, signats pel licitador o 
persona que ho representa, fent constar en ell els títols següents: 
 
 
Sobre A. “Documentació administrativa” amb la signatura del licitador o 
persona que el representi. 
 
 
Contingut del Sobre A: 
 
A.1. Dades de l’Empresa i Persona de Contacte 
 
Declaració indicant el nom de l’empresa, objecte social de l’empresa, NIF, nom del 
representant, DNI del representant, i dades de contacte (adreça, telèfon mòbil i 
adreça electrònica).  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en aquest Sobre A 
seran les utilitzades per enviar les comunicacions i avisos en relació a aquesta licitació. 
 
 



A.2.  Descripció de l’empresa:  
 
 Nombre de treballadors i treballadores, antiguitat i tipus de contracte.  

 Descripció de les polítiques igualtat de gènere.  

 Mesures de contractació de persones amb diversitat funcional. 

 Un màxim de 3 referències de centres educatius on es presti o s’hagi prestat un 
servei de característiques similars els darrers 3 anys. 

(persona de contacte, telèfon, escola) 

 

Sobre B. “Documentació relativa als criteris de valoració” amb la signatura 
del licitador o persona que el representi. 
 
La proposició corresponent a aquests criteris d’adjudicació s’ha de formular 
incorporant, com a mínim, el que tot seguit es demana, i que ha de permetre valorar 
les ofertes segons el que s’estableix a la clàusula 13 d’aquest plec. 

 

 Proposta de 4 menús (primavera, tardor, hivern i vegetarià), amb detall de les 
elaboracions.  

 Proposta de relació i implicació amb l’escola. 

 Proposta de millores addicionals:  

- Descompte en els menús dels mestres  

- Altres que el licitador consideri oportú de considerar 

Les empreses licitadores podran assenyalar quina documentació de la presentada té 
caràcter confidencial, si s’escau. 
 
12. Òrgan de contractació 
 
L'òrgan responsable de la contracció és l'Associació de mares i pares d'Alumnes 
(AMPA) de l’escola El Bruc amb NIF: G17265364 i seu a l'escola. 
 
L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació i que avaluarà les ofertes és la Mesa de 
contractació. Aquesta estarà integrada de la manera següent: 
 

 Presidència: Arnau Recio Prats 
 Vocalies:  

o 1r vocal: Eulàlia Bufurull cortès  
o 2n vocal: Cinto Franco Solanas 
o 3r vocal:  Noèlia Fernández de la Hoz 
o 4rt vocal: Imma Pino Tirado – respresentant dels monitors  

 Secretari: David Vila Ligero (Tècnic de l’Ajuntament de Riells i Viabrea) 
 

En absència de la Presidència de la Mesa realitzarà les funcions de presidència qui 
ostenti la condició de 1r Vocal i, en absència d’aquest, qui ostenti la condició de 2n 
Vocal i, en absència d’aquest últim, qui ostenti la condició de 3r Vocal. 
 
El  Secretari de la Mesa disposarà de veu però no de vot, en aquest procés de 
selecció. 
 
La mesa no es podrà constituir amb menys de 3 dels seus membres. 
 
 
 



13.  Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
•    Criteris d’adjudicació  
 

  1. Menjar nutritiu     10 

 Oferir deu o més verdures i hortalisses diferents a la setmana, tant en 
els plats cuinats com en les amanides*  

3 

 Oferir quatre o més varietats de cereal al mes (arròs, mill, fajol...)*  3 

 Limitar l’ús de sucre en les elaboracions (per exemple salses)  1 

 Potenciar les coccions saludables (planxa, vapor, forn) i reduir el 
consum de precuinats i fregits*  

3 

 No utilització de precuinats  1,5  

 No utilització de fregits  1,5 

    2. Aliments ecològics  21 

 Verdura i fruita ecològica*  4 

 Llegums ecològiques*  4 

 Cereals ecològics*  4 

 Carn  6 

 Carn de vedella ecològica*  2 

 Pollastre ecològic*  2 

 Porc ecològic*  1 

 Xai ecològic 1 

 Ous ecològics 3 

 

 

3. Poca carn, molt vegetals i productes integrals 8 

 Consum setmanal de llegums dos cops per setmana, un d’ells 
sense proteïna animal*  

3 

 Garantir el consum setmanal de peix fresc*  2 

 Ús de carn fresca que no hagi estat conservada a menys de 0ºC  1 

 Ús de cereals integrals*  2 



4. Productes locals i frescos  14 

 Ús de verdures fresques*  7 

 Ús de verdures i hortalisses de proximitat* (menys de 60 km)  7 

5. Menjar de temporada  15 

 Disseny dels menús amb verdures i hortalisses de temporada 
segons el calendari agrícola*  

15 

6. Tipologia d’empresa  34 

 Mida de l’empresa (escollir una opció)  4 

 Empresa amb menys de 70 treballadors/es 4 

 Empresa amb un nombre de treballadors/es entre 70 i 150  2  

 Empresa amb més de 150 treballadors/es  0  

 Responsabilitat social  4  

 Empresa amb polítiques d’igualtat en funcionament  2  

 Contractació de persones amb diversitat funcional  2  

 Experiència en el sector (escollir una opció)  4  

 De 1 a 5 anys d’experiència demostrable  1  

 De 5 a 10 anys d'experiència demostrable 2  

 Més de 10 anys d’experiència demostrable 4  

 Política laboral: Percentatge de plantilla amb contracte 
indefinit*  

4  

 Relació i implicació amb l’escola  6 

 Realització de tasques educatives en el lleure i activitats 
formatives com idiomes abans i/o després del menjador 5 

 Educar en la higiene general i bucal 1     

 Distància de la cuina (on s’elabori el menú escolar) a l’escola el 
Bruc  

12 

 Menys de 15 km o 15’ (referenciat per google maps)  12 

 Menys de 25 km o 30’ (referenciat per google maps) 8  

 Menys de 35 km o 45’ (referenciat per google maps) 4 

 Igual a més de 35 km o 45’ (referenciat per google maps) 0 

 

 



7. Ràtio monitors 10 

 Millora de la ràtio de monitors (escollir una opció)  

 Ràtio mínima fixada pel Departament d’Educació  0 

 Reducció en 2 alumnes de les ràtios mínimes per infantil  2 

 Reducció en 2 alumnes de les ràtios mínimes tan per infantil 
com per primària 

5 

 Reducció en 4 alumnes de les ràtios mínimes per infantil i 2 
alumnes per primària 

7 

 Reducció en 4 alumnes de les ràtios mínimes tan per infantil 
com per primària 

10 

 

8. Oferta econòmica – criteri de desempat (si s’escau)  

 Oferta del preu diari segons tipologia  

 €/alumne/dia IVA inclòs per usuari fix   

 €/alumne/dia IVA inclòs per usuari esporàdic  

 
* Política laboral 

La puntuació total s’obtindrà multiplicant el percentatge de producte a valorar per la 
puntuació corresponent a cada apartat. La màxima puntuació correspondrà al 100% 
de producte. Exemple 50% plantilla=50% de valor puntuació o sigui 2 punts. 

 
14. Obertura de sobres, valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes,la Mesa de Contractació procedirà a 
l’obertura dels sobres que contenen la declaració administrativa i l’oferta presentada 
per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació.   
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració administrativa i la resta de 
documentació continguda en els sobres 1 i 2, i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.   
  
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  
 
A continuació, la Mesa de contractació valorarà les propostes a partir dels criteris 
fixats a l’article anterior, sobre un total de 112 punts. 
 
Posteriorment, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi 
obtingut la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació.  



També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les 
ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que 
no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
15. Criteris de desempat 
 
Quan després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre dos 
o més ofertes, seran d’aplicació els criteris de desempat següents: 
 
- Oferta ocupació a persones del municipi 
- Oferta econòmica 
- Sondeig satisfacció altres usuaris 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en 
el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ, a excepció de l’oferta 
econòmica que caldrà presentar conjuntament amb la resta de documentació 
 
16. Adjudicació del contracte 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  
  
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores  , i es 
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 
dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
17. Assegurança d'intoxicació alimentària i responsabilitat civil  

 
L'adjudicatària de la prestació del servei de menjador està obligada a contractar una 
pòlissa d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la 
responsabilitat civil que li pugui correspondre en la gestió del menjador del centre 
públic objecte de la signatura del contracte derivat.  
 
Aquesta pòlissa haurà d'incloure la responsabilitat civil d'explotació i concretament de 
l'activitat de gestió del menjador, la responsabilitat patronal i la responsabilitat civil de 
productes, especialment els riscs derivats dels productes que formen part del menjar, 
inclosa la intoxicació.  
 
En aquest sentit, l’adjudicatari ha de tenir contractada: 

1. Una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal 
al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat de gestió integral dels serveis de 
menjadors, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per una suma 
assegurada mínima de 150.000 EUR per víctima i 1.200.000 EUR per sinistre. 
 

2. També contractarà una pòlissa d’accidents pels treballadors i usuaris del servei de 
menjador (que cobreixi a més de les despeses de curació, un capital mínim de 
3.005,06 EUR per mort –a destinar a despeses de sepeli– i un capital mínim de 
6.010,12 EUR per invalidesa per accident). 

 
L'empresa adjudicatària del servei de menjador esta obligada a lliurar, al centre, dins 
dels 15 dies posteriors a la data de comunicació de l'adjudicació, una copia legitimada 
de la pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil subscrita i del rebut corresponent. 



Cada any haurà de lliurar al centre una còpia del rebut corresponent al pagament 
d'aquell període. 
  
18. Formalització i perfecció del contracte 
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu. 
 
La formalització s’ha d’efectuar dins el termini de quinze dies hàbils des que es remeti 
la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats  
  
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula vint-i-dosena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors.  
  
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.  
  
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
  
 



III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
19. Condicions especials d’execució 
 
L'empresa adjudicatària haurà de complir les exigències establertes en la normativa 
d'aplicació, en particular les següents: Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball; Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril pel qual s'aprova 
el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions 
tècniques complementaries; Reial Decret 770/99 de 7 de maig, pel qual s'aprova la 
Reglamentació Tècnic Sanitaria pera l'elaboració, circulació i comerç de detergents i 
netejadors i Reial Decret 3360/1983 de 30 de novembre, pel qual s'aprova la 
Reglamentació tècnico-sanitaria sobre elaboració, circulació i comerç de lleixius.  
 
En compliment de la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un programa 
d'educació en la reducció del malbaratament alimentari. 
 
Caldrà atendre també els requisits mínims en relació a criteris ambientals i de 
seguretats recollits a l’Annex 4 del PCT. 
 
20. Execució i supervisió de serveis 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs 
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa la 
persona responsable del contracte  
 
21. Persona responsable del contracte 
 
Per tal de facilitat la interlocució les dues parts designaran un interlocutor, que en el 
cas de l’AMPA serà la persona/es responsable/s del contracte i que exerciran les  
funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Identificar de les necessitats de modificació del servei, si s’escau 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 

22. Resolució incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre ambdues parts durant l’execució del contracte  
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es resoldran per l’òrgan de contractació, prèvia 
audiència amb l’adjudicatari. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 



23. Compliment dels terminis i correcta execució del contracte 
 
Les penalitats tenen caràcter contractual de forma que l’adjudicatari accepta 
expressament que pot ser sancionat en la forma prevista en aquest plec. 
 
Quan les persones dependents del contractista incorren en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon funcionament dels servei contractat, l’AMPA  pot 
requerir la seva substitució.  
 
La imposició de penalitats no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la 
possible resolució el contracte. 
 
23.1. Tipus d’infraccions 
 
Les infraccions en què pugui incórrer l’adjudicatari en la prestació del servei es 
qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació següent: 
 
a) Infraccions lleus: 

 
1. Demora de més de 10 dies en l’aportació d’informació i documentació sol·licitada 

per la persona responsable del servei, designada per l’AMPA. 
2. Retard de més de 5 dies i fins a 10 dies en la comunicació de les incidències del 

servei a la persona responsable del servei, designada per l’AMPA. 
3. No respectar les normes de funcionament del servei, si l’incompliment no es pot 

conceptuar com a greu o molt greu. 
4. No realitzar les neteges previstes en els presents plecs. 
5. Manca de puntualitat. S’entén en el cas que hi hagi una desviació de més de 15 

minuts de l’horari establert per començar a dinar amb una reiteració de 
l’incompliment de tres vegades en un mes. 

6. La lleugera incorrecció del personal del servei envers els usuaris. 
7. No tenir cura en la conservació dels mitjans adscrits al servei. 
8. Cometre infraccions greus quan per la seva naturalesa i les circumstàncies 

atenuants es poden considerar lleus. 
9. En general incomplir els deures i els obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables i també tota infracció de les obligacions, condicions i requisits no 
recollida en els dos apartats següents sempre que el perjudici causat al servei es 
pugui conceptuar com a lleu. 

 
b) Infraccions greus: 

 
1. La modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia al 

Consell. 
2. Paralitzacions i interrupcions en la prestació del servei per un temps igual a un 

dia, sense justificació. 
3. Retard en la comunicació de les d’incidències de més de 10 dies. 
4. La reincidència en les infraccions lleus. S’entén per reincidència cometre tres 

faltes lleus en el termini d’un curs escolar. 
5. Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries. 
6. L’incompliment dels requisits higiènicosanitaris. 
7. Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat. 
8. No prestar el servei en les condicions actuals establertes si el perjudici no es pot 

conceptuar com a molt greu. 
9. No disposar de la documentació obligatòria si l’incompliment no es pot conceptuar 

com a molt greu. 



10. Demorar per més de tres setmanes l’aportació d’informació i documentació 
sol·licitada per la persona responsable del servei, designada per l’AMPA 

11. Causar per negligència o per mala fe danys greus en la conservació i el 
manteniment dels mitjans i/o del material del servei. 

12. Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara 
que no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada i no ha 
estat esmenada en el termini fixat. 

13. L’incompliment injustificat de l’horari del servei de menjar que acumulat 
representi entre 45 minuts i 60 minuts en un mes natural. 

14. Incomplir les condicions ofertes i que han servit de bases per l’adjudicació del 
contracte, quan no es pugui qualificar de molt greu. 

15. Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 
atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals. 

16. Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució previstes a la 
clàusula relatives al malbaratament alimentari. 

 
c) Infraccions molt greus: 
 
1. La reiteració en infraccions greus. La reincidència en la mateixa falta greu, o haver 

estat sancionat per la comissió de tres faltes greus, tot això en el període d’un 
curs escolar. 

2. Exercir l’activitat de menjador escolar sense les autoritzacions administratives 
necessàries 

3. Aplicar indegudament als usuaris els preus del servei. 
4. No prestar el servei en condicions de seguretat alimentària. 
5. Incomplir qualsevol de els disposicions legals o reglamentàries sobre el menjador 

escolar o incomplir les ordres del Consell destinades a evitar situacions nocives o 
molestes. 

6. Incomplir les obligacions fiscals o laborals 
7. L’incompliment injustificat de l’horari del servei de menjar que acumulat 

representi més de 60 minuts en un mes natural. 
8. Paralitzacions i interrupcions en la prestació del servei per un temps superior a un 

dia. 
9. Incomplir l’obligació de complir els serveis mínims en cas de vaga 
10. Obstruir la inspecció del servei. 
11. En general incomplir els deures i els obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables i també tota infracció de les obligacions, condicions i requisits no 
recollida en els dos apartats següents sempre que el perjudici causat al servei es 
pugui conceptuar com a molt greu. 

 
23.2. Graduació de la infraccions 
 
Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comés o omès, actuant 
sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
 
a) La intencionalitat 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps 
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció 
d) Els danys produïts a l’administració o a les persones 
e) El nombre d’usuaris afectats 
f) La reincidència en els infraccions 
 
 
 

 



23.3.  Les multes que es podran imposar seran les següents: 
 
a) Per a cada infracció amb qualificació de lleu, multa d’1 a 300 euros. 
b) Per a cada infracció amb qualificació de greu, multa de 301 a 1.500 euros. 
c) Per a cada infracció amb qualificació de molt greu, multa de 1.501 a 3.000 euros. 
 
 
23.4. Procediment 
 
El procediment per imposar penalitats i/o rescindir el contracte amb l’adjudicatari com 
a conseqüència d’infraccions tipificades en aquest plec de clàusules serà el següent: 
 
Primer.  Per resolució o acord de l'òrgan de contractació s'haurà d'iniciar l’expedient 
sancionador o de resolució del contracte (segons correspongui), a proposta del 
responsable del contracte o per denúncies rebudes pels usuaris o dels òrgans de 
direcció de l’escola un cop comprovades per l’esmentat responsable. 
 
Segon.  Es comunicarà al contractista la incoació de l'expedient i se li atorgarà tràmit 
d'audiència per termini de deu dies hàbils, a fi que puguin al·legar i presentar els 
documents i les justificacions que estimi pertinents. 
 
Tercer. Es valoraran les al·legacions presentades per part de l'òrgan de contractació, 
qui  resoldrà el procediment, notificant-se la resolució als interessats. 
 
 
 



IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
24. Abonaments a l’empresa contractista 
 
L’empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar els cobraments als usuaris del 
servei de menjador oferint més d’una possibilitat en els cobraments (especialment en 
els esporàdics), podent fer cobrament per transferència, efectiu o datàfon. Alhora que 
es compromet a facilitar els balanços a l’AMPA de l’escola. 
 
25. Modificació del contracte 
 
El procediment per modificar el contracte requerirà l’audiència al contractista i la seva 
formalització en document administratiu si s’escau. 
 
26. Confidencialitat i protecció de dades 

 
Té caràcter obligatori mencionar en els Plecs les obligacions que contrau l’adjudicatari 
en matèria de protecció de dades, i que es corresponen amb les següents: 
 
L’empresa adjudicatària, i el seu personal, han de tractar les dades personals a les 
que puguin tenir accés per raó del contracte, de manera que garanteixin una 
seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit 
mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat 
amb el que estableix la legislació vigent. 
 
El contractista haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que, en 
matèria de protecció de dades, estan obligats a complir en el desenvolupament de les 
seves tasques, responent l’empresa adjudicatària de les infraccions legals en què per 
incompliment dels seus empleats es pogués incórrer. 
 



V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ I LA 
SUBCONTRACTACIÓ  

 
27. Successió del contracte 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigida. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 
 
28. Cessió del contracte 
 
L’AMPA es reserva el dret de cedir aquesta contractació a l’Ajuntament quan sigui 
possible la municipalització del servei. 
 
29. Subcontractació 
 
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 
sempre i quan compleixi amb les següents requisits: 
 
1. Caldrà assenyalar en l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 

assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que 
s’hagi d’encomanar la seva realització. 

 
2. En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, a més tardar, quan iniciïn l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació 
la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants 
legals del subcontractista. 



 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que sofreixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 
Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte, amb subjecció 
estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 
inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
 
Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant de l’AMPA contractant 
per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 


