
 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
QUEVIURES I PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ D’ACORD AMB LES NECESSITATS 
ESPECÍFIQUES DE LES PERSONES ATESES DEL COMPLEX ASSISTENCIAL DEL 
CONSORCI SANT GREGORI. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Consorci Sant Gregori de 
subministrament de queviures i productes alimentaris d’acord amb les necessitats 
específiques de les persones ateses del complex assistencial de l’entitat. 
 
 
El codi CPV principal per al present contracte serà el següent 
 

15000000-8 Aliments, begudes, tabacs i productes afins 
 

Els Codis CPV per a cada lot seran els descrits a continuació: 
 

LOT 1 Carn vermella i elaborats 15110000 - Carn 

LOT 2 Carn blanca i ous 15110000 – Carn 

LOT 3 Làctics, embotits i refrigerats 
especials 

15130000 – Productes càrnics 

LOT 4 Magatzem congela (cereals, 
làctics i verdures) 

15800000 - Productes alimentaris diversos 

LOT 5 Peix i semielaborats 
congelats 

15220000 – Peix, filets de peix i altres tipus de 
carn de peix congelat 

LOT 6 Fruites i verdures 15300000-1    Fruites, llegums i hortalisses i 
productes connexos  

LOT 7 Magatzem Sec 15800000 – Productes alimentaris diversos 

LOT 8 Cereals, esmorzar i espessants 15800000 – Productes alimentaris diversos 

LOT 9 Compotes 15800000 – Productes alimentaris diversos 

LOT 10 Fleca i pastisseria 15810000 Productes de panificació, pastissos i 
productes de pastisseria frescos 

LOT 11 Iogurts i derivats 15550000 – Productes làctics diversos 

   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 
❑ El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 189.296,83 

euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents:   
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Pressupost 

Base Licitació 
Import IVA 
(estimatiu) 

Pressupost 
màxim estimatiu 

(IVA Inclòs) 
 

LOT 1      7.394,27 €       371,05 €       7.765,32 €  
LOT 2    14.737,26 €    1.201,43 €     15.938,69 €  
LOT 3    10.927,45 €       711,09 €     11.638,53 €  
LOT 4    19.514,71 €       970,92 €     20.485,63 €  
LOT 5    30.348,64 €    1.881,72 €     32.355,31 €  
LOT 6    26.043,60 €    1.041,74 €     27.085,34 €  
LOT 7    34.598,79 €    1.833,67 €     36.426,86 €  
LOT 8      8.352,48 €       519,53 €       8.872,01 €  
LOT 9      9.130,99 €       781,68 €       9.912,67 €  
LOT 10      9.063,80 €       726,82 €       9.790,61 €  
LOT 11      8.678,70 €       347,15 €       9.025,85 €  
    
  178.790,69 €  10.386,79 €   189.296,83 €  

  
 

Els licitadors han d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims definits 
al Plec de Prescripcions Tècniques. En aquest supòsit, el pressupost té caràcter 
estimatiu i, en absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon 
amb el preu unitari tipus de licitació. 
 
 

• Es contempla la possibilitat de que en un mateix lot existeixin diferents taxes 
d’IVA. Els tipus d’iva per a cada producte es troben definits a l’Annex 1 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.  
 

 
1.4) Existència de crèdit 
 
❑ La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària D/221.0007 Queviures (Alimentació i begudes ordinàries) 
  

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
Quant a la durada: 

 
El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des de la formalització del 
contracte.  
 

Quant a la pròrroga: 
 

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa fins a tres anys més, 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir 
de quatre anys. 
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La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi 
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada 
del contracte. 
 

 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 912.761,77€ IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Pressupost base de licitació 178.790,69 €  
Possible pròrroga 1 230.697,67 €  
Possible pròrroga 2 230.697,67 €  
Possible pròrroga 3 230.697,67 €  
Subtotal 870.883,69 €  
Possibles modificacions (4.81%)     41.878,08 €  
TOTAL: 912.761,77 €  

 
L’increment dels imports en les  pròrrogues es defineix per la possibilitat d’un augment 
de número de persones ateses al Consorci Sant Gregori, degut a la futura 
obertura/ampliació de servei objecte d’aquesta entitat. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme per mitjà de procediment obert i adjudicació per lots, amb diversos criteris 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
1.8) Perfil de contractant 

 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al 
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department

=31000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206225&ambit=1&  

 

1.9) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la clàusula 1.8 
del present plec.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant. 
 



 
 

 4 

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en  dos sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE A 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de 
contractació (DEUC). 

 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil 
del contractant. 

 
b) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment 

per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a 
annex al PCAP. (Annex 1 del PCAP) 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de 
la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de 
la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació 
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) 
del present Plec.  

 
SOBRE B 

Contindrà la documentació següent: 

• Document Oferta econòmica per a cada lot el qual l’adjudicatari decideixi 
presentar oferta (model Annex 2 del present Plec). 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol 
.../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona 
de contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  
telèfon núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a la  contractació relativa a LOT ...... del 
Contracte  
.......................................................................................................................................
..es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

(Data i signatura)." 
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• Taula de preus on l’adjudicatari haurà d’introduir els preus a ofertar a la 
columna “OFERTA”. 

• Document Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada 
per a cada criteri (model Annex 3 del present Plec) 

      L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es 
constatarà mitjançant la documentació justificativa que el licitador 
consideri adient, no aplicant-se sobre aquesta cap tipus de valoració 
subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si assoleix o no el 
requisit tècnic requerit.  

Descripció de criteris automàtics dividits per a cada LOT 

LOT 1: Carn Vermella 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica: 

1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació 

s’exposen les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 10 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
 
 

LOT 1 

- Preu              60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         10 punts màxim  

- Servei diari de comanda         7,5 punts  

- Semielaborats fets pròpia empesa         10 punts 

- Productes envasats al buit          7,5 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda: S’estableix un únic valor de puntuació 7,5 punts en 
funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el servei de les comandes 
efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  

 
 

2.3. Semielaborats interns fets per la pròpia empresa: s’estableix un únic valor de 10 
punts de puntuació en funció de si els productes semielaborats estan realitzats 
dins  la mateixa empresa o si per el contrari els realitzen tercers: 

 
Els productes semielaborats SI els 
realitza la mateixa empresa 10 Punts  

Els productes semielaborats NO els 
realitza la mateixa empresa 0 Punts  

 
 

2.4. Productes envasats al buit: s’estableix un únic valor de 7,5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat d’embassar al buit productes a 
petició del Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

2.5. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  
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L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

LOT 2: Carn blanca i ous 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica: 

1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació 

s’exposen les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 10 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

LOT 2 

- Preu              60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         10 punts màxim 

- Servei diari de comanda         7,5 punts  

- Semielaborats fets pròpia empesa         10 punts 

- Productes envasats al buit          7,5 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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2.2. Servei diari de comanda: S’estableixen un únic valor de 7,5 punts en funció de 
la disponibilitat del proveïdor a realitzar el servei de les comandes efectuades 
per el Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  

 
 

2.3. Semielaborats interns fets per la pròpia empresa: s’estableix un únic valor de 10 
punts de puntuació en funció de si els productes semielaborats estan realitzats 
dins  la mateixa empresa o si per el contrari els realitzen tercers: 

 
Els productes semielaborats SI els 
realitza la mateixa empresa 10 Punts  

Els productes semielaborats NO els 
realitza la mateixa empresa 0 Punts  

 
 

2.4. Productes envasats al buit: s’estableix un únic valor de 7,5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat d’embassar al buit productes a 
petició del Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

2.5. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 9 

LOT 3: Làctics, embotits i refrigerat especial 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica: 

1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
3. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació 

s’exposen les definicions i puntuacions per cada un. 

 
3.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

3.2. Servei diari de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a un màxim de 
12,5 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el servei de les 
comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

12,5 Punts  

LOT 3 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent      15 punts màxim 

- Servei diari de comanda         12,5 punts màxim 

- Productes envasats al buit          7,5 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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Possibilitat de servei cada 2/3 dies 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

6,25 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

3.3. Productes envasats al buit: s’estableix un únic valor de 7,5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat d’embassar al buit productes a 
petició del Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

3.4. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 
LOT 4: Magatzem Congelat (Cereals, làctics i verdures) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LOT 4 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         15 punts màxim 

- Servei (Termini en dies) de comanda       15 punts màxim 

- Certificat ISO 9001 o equivalent         10 punts 
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1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 
les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a 
un màxim de 15 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el 
servei de les comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

15  Punts  

Possibilitat de servei cada dis/tres 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 10 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
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LOT 5: Peix i semielaborats congelats 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a un màxim de 
10 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el servei de les 
comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10 Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

LOT 5 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         15 punts màxim 

- Servei (termini en dies) de comanda         10 punts màxim 

- Productes envasats al buit          10 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Productes envasats al buit: s’estableix un únic valor de 10 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat d’embassar al buit productes a 
petició del Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

2.4. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
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LOT 6: Fruites i verdures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda: S’estableixen un únic valor de 7,5 punts en funció de 
la disponibilitat del proveïdor a realitzar el servei de les comandes efectuades 
per el Consorci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  

 
 

LOT 6 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         15 punts màxim 

- Servei diari de comanda         15 punts màxim 

- Certificat ISO 9001 o equivalent         10 punts 
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2.3. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 10 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

LOT 7: Magatzem sec 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

LOT 7 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         15 punts màxim 

- Servei (termini en dies) de comanda         10 punts màxim 

- Caducitat de productes superior 1 any          10 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a 
un màxim de 10 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el 
servei de les comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Caducitat de productes superior a un any (excepte els làctics): s’estableix un 
únic valor de 10 punts en funció de si l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat 
de subministrar els productes descrits al lot 7 (a excepció dels productes làctics), 
amb una data de caducitat superior a un any des de la data de la comanda 
emesa per el Consoci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
 

2.4. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  
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L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

LOT 8: Cereals esmorzar i espessants 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 10 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
2.2. Servei (termini en dies) de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a 

un màxim de 7,5 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el 
servei de les comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

LOT 8 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         10 punts màxim 

- Servei (termini en dies) de comanda         7,5 punts màxim 

- % sucre en cereals inferior al 20%          10 punts 

- Caducitat productes superior 1 any          7,5 punts  

- Certificat ISO 9001 o equivalent         5 punts 
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Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

3,75 Punts  

Possibilitat de servei més de dues 
setmanes de comandes en funció 
de les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Percentatge de sucre en els cereals: s’estableix un únic valor de 10 punts per als 

licitadors que puguin acreditar que poden servir els productes (cereals) del lot 
8, els quals el tant per cent de sucre sigui inferior al 20%: 

 
SI es pot acreditar el servei de 
productes (cereals) amb un % de 
sucre inferior al 20% 

10 Punts  

NO es pot acreditar el servei de 
productes (cereals) amb un % de 
sucre inferior al 20% 

0 Punts  

 
2.4. Caducitat de productes superior a un any: s’estableix un únic valor de 7,5 punts 

en funció de si l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat de subministrar els 
productes descrits al lot 7 (a excepció dels productes làctics), amb una data de 
caducitat superior a un any des de la data de la comanda emesa per el 
Consoci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
2.5. Certificació ISO 9001: s’estableix un únic valor de 5 punts en funció de si 

l’adjudicatari del lot disposa de la certificació ISO 9001 o certificació equivalent: 

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 



 
 

 19 

aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

LOT 09: Compotes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 10 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a 
un màxim de 10 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el 
servei de les comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 

LOT 9 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         10 punts màxim 

- Servei (termini en dies) de comanda         10 punts màxim 

- Caducitat productes superior 1 any          10 punts  

- Certificat Global G.A.P o equivalent         10 punts 
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Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

Possibilitat de servei 4 dies o més  
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Caducitat de productes superior a un any: s’estableix un únic valor de 10 punts 

en funció de si l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat de subministrar els 
productes descrits al lot 7 (a excepció dels productes làctics), amb una data de 
caducitat superior a un any des de la data de la comanda emesa per el 
Consoci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
 

2.4. Certificació GLOBAL G.A.P: s’estableix un únic valor de 10 punts en funció de si 
l’adjudicatari del lot disposa de la certificació GLOBAL G.A.P o certificació 
equivalent: 

 
SI disposa de certificat GLOBAL 
G.A.P o equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat GLOBAL 
G.A.P o equivalent 0 Punts  

 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 21 

LOT 10: Fleca i pastisseria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 
les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 20 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

20 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 
 

2.2. Possibilitats de servei de productes congelats: s’estableix un únic valor de 7,5 
punts en funció de si l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat de subministrar 
els productes descrits al lot en format de producte congelat, si així ho sol·licita 
en comanda el Consoci Sant Gregori: 

 

 

 

LOT 10 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent         20 punts màxim 

- Possibilitat servei productes congelats          20 punts  
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SI es pot oferir la possibilitat de 
servei de productes congelats (si 
el CSG ho sol·licita. 

20 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat de 
servei de productes congelats (si 
el CSG ho sol·licita. 

0 Punts  

 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 

LOT 11: Iogurts i derivats 

El Consorci Sant Gregori, per tal d’impulsar la contractació amb reserva social, ha previst 
exclusivament el lot 11 com a reserva social en favor de Centres Especials de Treball 
(C.E.T) i/o Empreses d’Inserció (E.I) per els subministraments descrits en el present Plec. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. Preu: es valorarà el preu en 60 punts 

 
2. Criteris automàtics avaluables fins a un màxim de 40 punts. A continuació s’exposen 

les definicions i puntuacions per cada un. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent: s’estableixen 3 valors de 

puntuació fins a un màxim de 15 punts en funció del termini d’entrega del 
proveïdor davant una comanda realitzada amb caràcter urgent  per el 
Consorci Sant Gregori, quedant repartit de la següent manera: 

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

LOT 11 

- Preu                60 punts 

- Criteris 
automàtics 

40 punts 

- Termini resposta comanda urgent        15 punts màxim 

- Servei (termini en dies) de comanda         15 punts màxim 

- Caducitat superior a 1 mes         10 punts 
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Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda: S’estableixen 3 valors de puntuació fins a 
un màxim de 15 punts en funció de la disponibilitat del proveïdor a realitzar el 
servei de les comandes efectuades per el Consorci Sant Gregori: 

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

15  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres  
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Caducitat de productes superior a un mes: s’estableix un únic valor de 10 punts 

en funció de si l’adjudicatari del lot pot oferir la possibilitat de subministrar els 
productes descrits al lot 11, amb una data de caducitat superior a un mes des 
de la data de la comanda emesa per el Consoci Sant Gregori: 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un mes des de la data 
de la comanda 

10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un mes des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
 
L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit.  
 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera 

i professional o tècnica i altres requeriments  
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
◼ Disposar de la solvència següent:  
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a) Solvència econòmica i financera: 
- Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de 

negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser com a mínim igual a l’import 
de licitació. S’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes anuals de la 
societat presentat al registre mercantil. 
 

b) Solvència professional o tècnica: 

- Relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que 
els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres 
últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari per un import igual o 
superior equivalent al 70% del Valor Estimat del Contracte.  

 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
✓ Criteris avaluables de forma automàtica per a cada lot  (60 %)  

 
- Preu ofertat. fins a 60 punts aplicant la següent formula:  

 
Formulació del criteri: Per obtenir la millor oferta i respectant del tipus de licitació, 
s’atorgarà un màxim de 60 punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que 
correspongui de forma proporcional, tal i com s’estableix en aquesta fórmula: 

 
Definir fórmula:  Exemple: Pi = Pmàx * (Bi / Bmàx) 

 
Pi = Puntuació de l’oferta a valorar 
Pmàx =  Puntuació màxima  
Bi  =  Oferta més baixa 
Bmàx = Oferta a valorar 

 
 

- Assoliment dels criteris automàtics per a cada lot. Fins a 40 punts (40%) 
 
Tal i com s’ha especificat a la descripció dels criteris automàtics de cada lot, 
l’assoliment d’aquests es constatarà mitjançant la documentació justificativa 
indicada a cada lot, que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de 
si assumeix o no el criteri.  
 

En tot cas, el Consorci Sant Gregori es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.12) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la 
Llei LCSP 
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1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
 
❑ L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la 

data d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
1.14) Variants  
 
❑ Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
L’apreciació de desproporció o anormalitat es farà només en funció del preu ofert i 
tindrà lloc d’acord amb els supòsits recollits a l’article 85 del Reglament de la Llei de 
Contractes (RD 1098/2001) o norma que en el futur el substitueixi. 

Així, es considerarà, en principi, que una oferta està incursa en la presumpció de 
presentar valors anormals o desproporcionats 
 
Quan, concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 
15 unitats percentuals. 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

• Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
l’esdentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a l’esdentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esdentada mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, 
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

L’ens contractant podrà valorar també una oferta com a desproporcionada, 
considerant la relació entre la solvència del licitador i l’oferta presentada. 

En el supòsit que l’oferta econòmica estigui incursa en presumpció de valors anormals o 
desproporcionats, es sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de 
contractació pugui determinar si l’oferta econòmica efectivament resulta amb valors 
anormals o desproporcionats en relació amb la prestació i s’hagi d’excloure, o pel 
contrari l’oferta no resulti amb aquests valors i s’hagi de tenir en compte per a 
l’adjudicació del contracte. Per aquest motiu, es demanaran al licitador per escrit les 
precisions que es considerin oportunes respecte l’oferta econòmica i les pertinents 
justificacions, en particular en allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 

• L’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que disposi per executar la prestació. 

• L’originalitat en la forma d’executar les prestacions i El respecte de les disposicions 
relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en que 
s’hagin de realitzar els treballs.  
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• La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries.  

El licitador tindrà un termini màxim de tres (3) dies hàbils, a comptar des de la data de 
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. Transcorregut aquest 
termini, si la mesa de contractació no rep les justificacions, ho posarà en coneixement 
de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser completa i, 
per tant, el licitador restarà exclòs del procediment de selecció.  
 
Si, pel contrari, es reben les justificacions en el termini esmentat, es sotmetrà a l’òrgan de 
contractació la documentació corresponent perquè aquest pugui decidir: o bé 
l’acceptació de l’oferta perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per a 
l’adjudicació del contracte, o bé el rebuig de la mateixa. 
 
 
1.16) Garantia provisional 
 
❑ No procedeix la constitució de garantia provisional. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
❑ La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta 

qualitat preu serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  

 
1.18) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:    
 
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

 
b) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 

en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si s’escau, compromís d’integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
 

c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el 
signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent 
i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 
159.4.f)3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no 
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
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exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 
159.4.f)4º de la LCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Tot i formalitzar el contracte dins els límits legals establerts a la LCSP, l’inici de la totalitat 
dels contractes de la present licitació, serà a partir del 15 de setembre de 2021. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb el Consorci Sant Gregori, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
✓ Facilitar al Consorci Sant Gregori la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
✓ Comunicar al Consorci Sant Gregori les possibles situacions de conflicte d’interessos 

o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
✓ Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 

de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 

 
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 
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- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 
en els termes de l’article 217 LCSP. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes d’acord amb la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
2.3) Modificació del contracte 
 
✓ Es preveuen possibles modificacions del contracte, tal i com es descriu al punt 1.6 

Valor Estimat del present plec, per els següents motius: 
 

 Possible incorporació de nous productes. 
 Possible obertura de serveis i augment d’usuaris. 
  

2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures mensuals.  
 
El pagament es realitzarà al Consorci Sant Gregori, en els terminis establerts en l’article 
198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
L’adreça on trametre de manera exclusiva les factures en suport digital és 
facturacio@consorcisg.cat .No es consideraran recepcionades les factures que hagin 
estat trameses en suport digital en d’altres adreces. 
 
Es finançarà en base a l’aplicació de DESPESA/2021/221.0007 Queviures (Alimentació i 
begudes ordinàries) del pressupost vigent, i serà transferida mitjançant transferència 
bancària, a 30 dies data factura, el dies 10 i 25 de cada mes si aquest dia es festiu es 
procedirà al seu pagament l’anterior dia laborable, prèvia presentació de la factura 
corresponent. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 
de la Consorci Sant Gregori.  
 
2.5) Revisió de preus  
 
❑ No s’admet la revisió de preus. 
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2.6) Penalitats  
 
Cas que la Consorci Sant Gregori opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 

❑ una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.  

 
 
B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 
❑ pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos 

o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran 
penalitats de fins al 20 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment. 

 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució.  
 
- L’incompliment de les obligacions principals establertes al Plec de Prescripcions 

Tècniques. 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
❑ No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 

comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
 
❑ Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les 

característiques i la naturalesa de la present contractació.  
 
2.10) Cessió 
 
❑ No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte.  
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2.11) Subcontractació  
 
❑ No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la 

contractació. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, , així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant correu electrònic (contractacio@consorcisg.cat)  
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil de Contractant. 
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
 
❑ No és procedent. 

 
 
2.17) Lloc de prestació objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és Carretera de Les 
Planes S/N, 17150 Sant Gregori, Girona 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
 
Es designa com a responsables del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 
LCSP, a la Sra. Isabel Juidias Portaló, com a responsable de l’Àrea de Logística i Serveis 
Generals, i al Sr. Aleix Devant Micaló, com a responsable del servei de Cuina del Consorci 
Sant Gregori. 

 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix 
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 
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Procediment obert  

 
ANNEX I AL PCAP 

SUBMINISTRAMENT DE QUEVIURES I PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ D’ACORD AMB 
LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LES PERSONES ATESES DEL COMPLEX 

ASSITENCIAL DEL CONSORCI SANT GREGORI 
DECLARACIÓ RESPONSABLE A INSERIR EN EL SOBRE A 

 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus 

d’empresa 
Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no 
superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no 
superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros 
o balanç general anual no superior als 43 
milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual superior als 43 milions 
d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació.   
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- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 
1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  

 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 

de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 
utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 

amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat 
i indemnitat sexuals. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar 
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats 
i Tribunals espanyols. 

 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 
 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
� SÍ  � NO              � NO obligat per normativa  

 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP.  

� SÍ  � NO   
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- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

� Està subjecte a l’IVA. 

� Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

� Està subjecte a l’IAE. 

� Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 

�  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris) 

 
� NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 
Persona/es 

autoritzada/es* 
DNI* Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 
    
    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Consorci Sant Gregori per tal de fer 
la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

 



 
 

 35 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

 
(Data i signatura)."  
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ANNEX II AL PCAP 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 

LOT 1 
 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 1 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 1: CARN VERMELLA I ELABORATS 

 
 

Nom del producte 
Unitat 

de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Falda de xai Quilos                
3,05 € 4 1,00     

Galta de porc s/os Quilos                
9,73 €  4 20,11     

Llom canya Quilos                
5,15 €  4 1,00     

Magret d'ànec  Quilos              
10,85 €  4 1,00     

Orella, morro, careta 
de porc Quilos                

3,72 €  4 30,90     

Os espinada, porc Quilos                
2,00 €  4 2,00     

Ossos de la poma Quilos                
4,96 €  4 9,15     

Ossos de pernil Quilos                
3,25 €  4 7,95     

Ossos de vedella tall Quilos                
2,06 €  4 15,95     
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Ossos d'espinada de 
porc Quilos                

4,32 €  4 16,38     

Ossos de pernil Quilos                
3,25 €  4 8,07     

Ossos salats de porc Quilos                
3,83 €  4 9,97     

Pernil, os Quilos                
3,70 €  4 1,00     

Peus de porc  Quilos                
3,84 €  4 1,00     

Porc, cansalada 
fresca Quilos                

3,06 €  4 1,00     

Porc, cap de llom Quilos                
5,46 €  4 231,27     

Porc, carn picada Quilos                
4,21 €  4 1,00     

Porc, costellam  Quilos                
6,99 €  4 1,00     

Porc, filet  Quilos                
7,70 €  4 1,00     

Porc, galtes  Quilos                
6,98 €  4 53,00     

Porc, llom fresc  Quilos                
5,00 €  4 1,00     

Porc, magra Quilos                
5,17 €  4 18,82     

Porc, secret  Quilos                
8,93 €  4 1,00     

Vedella per estofat Quilos                
6,02 €  4 34,97     

Vedella per guisar  Quilos                
5,21 €  4 10,13     

Vedella, cap de mort  Quilos              
12,50 €  4 1,00     

Vedella, carn picada Quilos                
5,74 €  10 204,00     

Vedella, coll  Quilos                
4,00 €  4 1,00     

Vedella, Conill Quilos                
4,90 €  4 1,00     

Vedella, entrecot 
sense os  Quilos              

10,00 €  4 1,00     

Vedella, espinada  Quilos                
4,23 €  4 18,95     

Vedella, filet Quilos              
23,80 €  4 1,00     

Vedella, galtes  Quilos                
9,02 €  4 1,00     

Vedella, jarret  Quilos              
14,50 €  4 1,00     

Vedella, llata  Quilos                
9,65 €  4 227,08     

Vedella, magra Quilos                
6,96 €  4 30,79     

Vedella, os del genoll Quilos                
0,90 €  4 1,00     

Vedella, pedrers  Quilos                
9,95 €  4 1,00     

Xai cuixa bridat Quilos                
7,90 €  4 1,00     

Xai sencer tallat  Quilos                
9,40 €  4 2,00     

Xai, cuixa amb os  Quilos               
11,80 €  4 1,00     

Xai, cuixa desossada Quilos                 
7,90 €  4 1,40     
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Xai, espatlla amb os Quilos               
12,40 €  4 1,00     

Botifarra de 120 g, 
porc Quilos                 

5,45 €  4 3,00     

Hamburguesa de 
poltre 

Unitats / 
Racions 

                
4,20 €  4 2,70     

Hamburguesa de 
vedella 100 g 
(burguer meat) 

Unitats / 
Racions 

                
1,77 €  4 185,81     

Llibrets de llom Unitats / 
Racions 

                
7,40 €  4 2,27     

Mandonguilles mini 
(pilotilles de vedella) Caixa                 

7,39 €  4 45,00     

Mandonguilles 
vedella Quilos                 

2,43 €  4 72,00     

Porc, salsitxes  Quilos                 
5,90 €  4 2,00     

Escalopa de vedella Unitats / 
Racions 

                
8,40 €  10 1,50     

Hamburguesa de 
vedella i ceba 120gr 

Unitats / 
Racions 

              
11,80 €  10 2,00     

Hamburguesa de 
vedella i bolets 120gr 

Unitats / 
Racions 

              
11,80 €  10 1,00     

Hamburguesa de 
vedella i formatge 
120gr 

Unitats / 
Racions 

              
11,80 €  10 0,50     

Cuixa de xai bridada 
i farcida 

Unitats / 
Racions 

              
12,90 €  10 1,00     

Cuixa de xai bridada Unitats / 
Racions 

              
12,00 €  10 0,50     

Espatlla de xai 
desossada i farcida 
de prunes i orellanes 

Quilos               
10,90 €  10 1,00     

 
 

b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 
 

2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda:  

 
 

SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  
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2.3. Semielaborats interns fets per la pròpia empresa:  

 
Els productes semielaborats SI els 
realitza la mateixa empresa 10 Punts  

Els productes semielaborats NO els 
realitza la mateixa empresa 0 Punts  

 
 

2.4. Productes envasats al buit:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

2.5. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 2 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 2 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 2: CARN BLANCA I OUS 

 
 

Nom del producte 
Unitat 

de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Contra cuixa de 
pollastre amb ós Quilos 5,21 € 4 2,10       

Gallina  tallada Quilos 2,33 € 4 17,80       
Hamburguesa de 
pollastre (Burguer 
meat) 

Unitats/R
acions 0,49 € 4 272,00       

Hamburguesa de 
pollastre 100 g 

Quilos 9,67 € 4 4,50       

Pollastre, carcasses Quilos 0,47 € 10 369,05       
Pollastre, carn 
picada 

Quilos 5,70 € 4 5,00       

Pollastre, contra 
cuixa sense os 

Quilos 5,22 € 10 924,06       

Pollastre, cuixa Quilos 2,34 € 4 1,80       
Pollastre, pit filetejat Quilos 7,28 € 10 56,84       
Pollastre, pit sense os Quilos 5,96 € 10 379,36       
Pollastre, quarts  Quilos 2,41 € 4 10,00       
Pollastre, salsitxes  Quilos 6,29 € 10 224,77       
Pollastre, salsitxes 
(S/sal) 

Quilos 5,00 € 4 10,51       
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Pollastre, sencer  Quilos 2,33 € 4 4,30       
Retalls de pit de 
pollastre per 
broquetes 

Quilos 
3,06 € 4 2,00       

Rodó de gall d'indi Quilos 3,30 € 4 2,00       
Conill desossat Quilos 9,83 € 4 7,80       
Conill, espatlla 
fresca  

Quilos 17,80 € 4 1,00       

Conill, sencer  Quilos 7,15 € 4 1,00       
Hamburguesa de 
conill 

Unitats/R
acions 0,70 € 10 754,00       

Salsitxes de pollastre Quilos 5,00 € 10 2,00       
Pit de pollastre fumat Quilos 5,50 € 10 1,20       
Mandonguilles de 
pollastre 

Quilos 8,99 € 10 3,00       

Bistec rus de 
pollastre 

Quilos 12,95 € 10 1,78       

Pollastre arrebossat Quilos 22,00 € 10 6,79       
Cuixes de pollastre 
farcides de prunes i 
ametlles 

Quilos 
12,95 € 10 2,80       

cuixes de pollastre 
farcides de bacon i 
pinya 

Quilos 
12,95 € 10 6,78       

cuixes de pollastre 
farcides de pernil 
dolç i formatge 

Quilos 
12,95 € 10 7,80       

Croquetes de 
pollastre fresques 

Quilos 18,00 € 10 3,00       

Nuggets de pollastre Quilos 12,95 € 10 5,60       
Gall dindi, fresc, 
picat 

Quilos 7,10 € 4 2,89       

Gall dindi, fresc, pit Quilos 5,43 € 4 5,85       
Clara d'ou 
pasteuritzada Litres 2,10 € 4 9,00       

Ou dur Unitats/R
acions 0,21 € 4 3575,00       

Ou sencer 
pasteuritzat Litres 2,91 € 4 1118,00       

Ous de guatlla Unitats/R
acions 1,60 € 10 9,80       

Ous de guatlla durs Unitats/R
acions 2,30 € 10 1,00       

 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  
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2.2. Servei diari de comanda:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  

 
 

2.3. Semielaborats interns fets per la pròpia empresa:  

 
Els productes semielaborats SI els 
realitza la mateixa empresa 10 Punts  

Els productes semielaborats NO els 
realitza la mateixa empresa 0 Punts  

 
 

2.4. Productes envasats al buit:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 
 

2.5. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 3 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 3 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 3: LÀCTICS, EMBOTITS I ALTRES 

 
 

Nom del producte 
Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Bacó Quilos              
7,50 €  4 0,70       

Botifarra negra, porc Quilos              
7,70 €  10 35,93       

Bull blanc Quilos              
8,25 €  4 10,21       

Bull negre Quilos              
6,93 €  4 0,90       

Catalana, embotit Quilos              
7,44 €  4 0,80       

Codony dolç Quilos              
5,38 €  4 17,87       

Codony dolç unit Unitats/ 
Racions 

             
0,78 €  10 528,00       

Danonino Petit Suise Unitats/ 
Racions 

             
0,24 €  4 6579,00       

Espatlla cuita extra Quilos              
5,19 €  4 1,00       

Flam de formatge 
(Danone) 

Unitats/ 
Racions 

             
0,51 €  4 776,00       
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Flam de mató Unitats/ 
Racions 

             
0,57 €  4 1,00       

Formatge Babybel Unitats/ 
Racions 

             
0,48 €  4 1,50       

Formatge baix en sal 
i grassa 

Quilos             
10,90 €  4 0,50       

Formatge cabra 
manxec 

Quilos              
9,80 €  4 3,28       

Formatge cabra 
s/lactosa 

Quilos             
12,80 €  4 33,89       

Formatge de cabra 
rull 

Quilos              
7,25 €  4 21,00       

Formatge desnatat 
en porcions 

Quilos              
5,96 €  4 1,00       

Formatge edam 
barra  

Quilos              
4,38 €  4 203,15       

Formatge emmental 
ratllat  

Quilos              
6,01 €  4 78,60       

Formatge feta  Quilos              
7,94 €  4 13,00       

Formatge fresc barra  Quilos              
4,44 €  4 98,60       

Formatge fresc de 
vaca s/lactosa 

Quilos             
12,80 €  4 7,59       

Formatge light 
(Nazareth) 

Quilos             
10,74 €  4 1,00       

Formatge mozzarella 
fresca  

Quilos              
9,61 €  4 1,00       

Formatge ratllat  Quilos              
2,00 €  4 20,09       

Formatgets vaca 
light 

Quilos              
0,11 €  4 78,00       

Fuet  Quilos             
10,46 €  4 1,00       

Gall dindi, embotit Quilos             
12,16 €  10 208,81       

Gall dindi, embotit 
baix en sal 

Quilos             
11,81 €  4 1,00       

Llom embotit Quilos              
9,85 €  4 1,20       

Llonganissa  Quilos              
8,26 €  4 0,30       

Mantega Quilos              
5,12 €  4 1,20       

Mantega individual 
10gr 

Unitats/ 
Racions 

             
0,15 €  4 125,00       

Mantega sense sal Quilos              
6,70 €  4 0,50       

Mató fresc de vaca Quilos              
4,53 €  4 38,00       

Mozzarella rallada Quilos              
4,51 €  4 1,00       

Mortadel·la Quilos              
8,95 €  10 2,00       

Nata 35% matèria 
grassa 

Quilos              
3,00 €  4 1,00       

Nata cuinar 18% 
matèria grassa. 

Quilos              
3,87 €  4 112,00       

Pernil cuit baix en 
greix 

Quilos              
7,95 €  4 49,80       

Pernil dolç extra  Quilos              
8,34 €  10 70,21       

Pernil dolç sense sal Quilos              
7,30 €  4 0,76       
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Pernil sense os Quilos              
7,86 €  4 1,50       

Pernil serrà  Quilos              
2,09 €  10 345,67       

Petit suisse Unitats/ 
Racions 

             
0,24 €  4 4,00       

Sobrassada  Unitats/ 
Racions 

            
16,50 €  4 0,87       

Tahin (crema de 
sèsam) 

Unitats/ 
Racions 

             
6,97 €  4 1,50       

Xoriço extra  Quilos              
7,26 €  4 50,41       

Panacotta amb 
caramel 

Unitats/ 
Racions 

             
0,54 €  10 3,00       

Mousse de xocolata 
blanca i negre 

Unitats 
/Racions 

             
0,52 €  10 12,00       

Mousse de llimona Unitats/ 
Racions 

             
0,51 €  10 10,00       

 
 

b)  Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 
 

2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

12,5 Punts  

Possibilitat de servei cada 2/3 dies 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

6,25 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Productes envasats al buit:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  
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2.4. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 4 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 4 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 4: MAGATZEM CONGELAT (cereals, làctics i verdures) 

 
 

Nom del producte 
Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense IVA IVA 

Quantitat 
anual 

(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Base de pizza Quilos                 
1,92 €  4 229,00      

Croissant margarina Unitats/
Racions 

                
0,26 €  10 3067,00      

Empanadilla de 
tonyina indiv Quilos                 

2,93 €  10 75,90      

Ensaïmada Unitats/
Racions 

                
0,54 €  10 1224,00      

Gelat cremós de 
vainilla 

Unitats/
Racions 

                
0,39 €  4 648,00      

Gelat de llimona Unitats/
Racions 

                
0,33 €  4 680,00      

Gelat de maduixa i 
nata 

Unitats/
Racions 

                
0,35 €  4 900,00      

Gelat de xocolata i 
nata 

Unitats/
Racions 

                
0,37 €  4 581,67      

Gelat sense sucre 
vainilla i xocolata 

Unitats/
Racions 

                
0,29 €  4 435,00      

Màniga magdalena Unitats/
Racions 

                
4,75 €  10 250,00      
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Pasta fullada Unitats/
Racions 

                
4,28 €  10 71,00      

Pastís de formatge Unitats/
Racions 

              
10,78 €  4 210,00      

Pebrots del piquillo 
amb brandada de 
bacallà 

Unitats/
Racions 

                
6,83 €  4 110,00      

Sorbet de llimona  Unitats/
Racions 

                
6,93 €  4 75,00      

Xampinyons 
congelats Quilos                 

1,95 €  4 820,00      

Xipirons congelats Quilos                 
5,50 €  4 52,00      

Bolets barreja 
congelats Quilos                 

1,50 €  4 40,00      

Brocoli congelat Quilos                 
1,08 €  4 225,00      

Bròquil verd 
congelat Quilos                 

0,73 €  4 402,00      

Carbassa 
congelada Quilos                 

0,68 €  4 1792,00      

Carbassó daus 
congelat Quilos                 

0,89 €  4 16,60      

Carxofa cor 
congelada Quilos               

11,75 €  4 150,00      

Castanya pelada 
congelada Quilos                 

7,13 €  4 110,00      

Ceba dau 
congelada Quilos                 

1,10 €  4 1100,00      

Coliflor blanca 
congelada Quilos                 

1,04 €  4 175,00      

Ensaladilla Quilos                 
1,00 €  4 54,00      

Espàrrec verd cuit Quilos                 
1,14 €  4 76,00      

Espinacs congelats  Quilos                 
1,39 €  4 820,00      

Menestra 
congelada Quilos                 

0,96 €  4 79,00      

Mongeta verda 
trossejada 
congelada  

Quilos                 
1,23 €  4 876,00      

Patates prefregida 
bastó Quilos                 

2,73 €  4 90,50      

Pèsol, congelat Quilos                 
1,36 €  4 398,00      

Saltejat tradicional Quilos                 
1,92 €  4 98,50      

Samfaina 
congelada Quilos                 

2,21 €  4 76,80      

 
 

b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 
 
 

2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  
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Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

15  Punts  

Possibilitat de servei cada dis/tres 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 
 
 

2.3. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 5 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 5 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 5: PEIX I SEMIELABORATS CONGELATS 

 
 

Nom del producte 
Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Abadejo filet sense 
pell Quilos                 

6,89 €  4 1,00     

Bacallà esqueixat 
(migas) congelat 

Quilos                 
6,21 €  4 1,00     

Bacallà jumbo 
banord 

Quilos                 
7,65 €  4 534,50     

Bacallà, filet 
dessalat congelat 
500-1000 

Quilos                 
6,64 €  4 1,00     

Bonítol fresc, filet de 
net 

Quilos                 
6,69 €  4 1,00     

Bròtola filet s/pell Quilos                 
4,25 €  4 1,00     

Calamar congelat 
net  

Quilos                 
5,88 €  4 1,00     

Calamar poton Quilos                 
5,51 €  10 341,00     

Cues de rap 
(congelat) 

Quilos                 
9,41 €  4 15,00     

Emperador Quilos                 
6,73 €  4 1,00     



 
 

 51 

Gall de St. Pere  Quilos                 
2,93 €  4 973,00     

Gamba arrossera 
congelada  

Quilos                 
9,83 €  4 1,00     

Gamba pelada 
60/80 

Quilos                 
5,20 €  10 270,00     

Gamba pelada 
congelada 70/100 

Quilos                 
4,85 €  4 376,02     

Gambeta, cua 
pelada 50-70 

Quilos               
12,05 €  4 1,00     

Hamburguesa de 
lluç i gambes 

Quilos                 
2,04 €  10 1327,80     

Hamburguesa de 
salmó i lluç 

Quilos               
14,31 €  4 0,30     

Hamburguesa de 
salmó 

Quilos               
14,31 €  4 0,50     

Hamburguesa de 
tonyina 

Quilos                 
5,28 €  4 1,00     

Llagostí pelat 
congelat 

Quilos               
11,00 €  4 1,00     

Llagostins congelats  Quilos                 
7,87 €  4 1,00     

Llobarro, filet 
120/160 

Quilos                 
4,10 €  4 1,00     

Llom de marraix 
(MARRAJO) 

Quilos                 
8,82 €  4 137,20     

Lluç fresc 2/3Kg 
filetejat 

Quilos               
11,44 €  4 0,50     

Lluç arrebossat Quilos                 
3,65 €  4 1,00     

Lluç ventresca Quilos                 
5,38 €  4 1,00     

Lluç, llom congelat Quilos                 
6,80 €  10 670,60     

Morralla Quilos                 
4,43 €  4 1,00     

Musclos (sense 
closca), congelats 

Quilos                 
5,10 €  4 70,00     

Musclos mitja clova 
(congelats) 

Quilos                 
5,00 €  4 1,00     

Mussola fresca llom Quilos                 
4,19 €  4 1,00     

MUSSOLA sencera Quilos                 
2,73 €  10 126,70     

Orada filet amb pell Quilos                 
8,18 €  4 0,60     

Orada neta i 
filetejada fresca 

Quilos                 
8,96 €  10 1,00     

Peix per sopa Quilos                 
4,22 €  4 95,50     

Potón tires 
congelades 

Quilos                 
5,65 €  10 1,00     

Rap, cap Quilos                 
3,90 €  4 1,00     

Rapet cueta 
congelada s/pell de 
250gr 

Quilos               
22,48 €  4 0,50     

Rosada filet amb 
pell 

Quilos               
10,89 €  4 276,80     

Rosada rodelles Quilos                 
7,82 €  4 0,50     

Salmó (sense cap) 
congelat  

Quilos                 
6,85 €  4 1,00     
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Salmó FILET 
Congelat GENÈRIC 

Quilos                 
2,26 €  4 575,06     

Salmó fresc 3/4 Quilos                 
7,82 €  4 1,00     

Salmó fumat Quilos               
23,52 €  4 0,20     

Sardina filetejada  Quilos                 
3,49 €  4 10,00     

Sípia (daus grans), 
congelada 

Quilos                 
4,46 €  4 5,00     

Tilàpia, filet 
congelat 

Quilos                 
4,83 €  10 45,00     

Brandada de 
bacallà  

Quilos                 
7,67 €  4 10,00     

Caneló de tonyina Quilos                 
0,15 €  4 300,00     

Canelons de carn Quilos                 
0,54 €  4 1997,00     

Croquetes de 
bacallà 

Quilos                 
3,33 €  4 76,00     

Croquetes de 
d'espinacs 

Quilos                 
3,55 € 4 30,40     

Croquetes de 
marisc 

Quilos                 
4,95 € 4 7,56     

Croquetes de pernil Quilos                 
3,35 €  4 10,20     

Croquetes de 
pollastre MAHESO 

Quilos                 
7,70 €  4 50,98     

Croquetes de rostit 
congelat  

Quilos                 
6,39 €  4 125,80     

Patata d'Olot Quilos                 
0,64 €  4 1500,00     

Ravioli a la 
bolonyesa 

Quilos                 
7,47 €  4 1,00    

Corvall Quilos 16,02 € 4 7,50                
 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1.  Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10 Punts  
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Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Productes envasats al buit:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  
d’envasar productes al buit. 0 Punts  

 
 

2.4. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 6 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 6 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 6: FRUITA I VERDURES 

 
 

Nom del 
producte 

Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Aranja 
vermella Quilos                 

1,38 €  4 1,00     

Banana Quilos                 
1,49 €  4 2,30     

Caqui Quilos                 
1,72 €  4 0,89     

Cireres  Quilos                 
2,96 € 4 1,00     

Figues fresques  Quilos                 
3,45 €  4 0,90     

Kiwi  Quilos                 
2,34 €  4 676,92     

Llimona  Quilos                 
1,92 €  4 12,31     

Maduixes  Quilos                 
7,04 €  4 1,00     

Maduixot  Quilos                 
4,41 €  4 1,00     
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Magrana  Quilos                 
1,20 €  4 1,00     

Mandarina cal 
2 

Quilos                 
1,64 €  4 376,61     

Mango Avión Quilos                 
3,00 €  4 1,00     

Meló pell de 
gripau  

Quilos                 
1,28 €  4 639,05     

Móres, 
fresques  

Quilos               
25,00 €  4 1,00     

Nectarina Quilos                 
1,66 €  4 224,55     

Nespres Quilos                 
6,99 €  4 1,00     

Paraguaio Quilos                 
2,29 €  4 1,00     

Pera ecorlina Quilos                 
2,03 €  4 1,00     

Pera llimonera  Quilos                 
1,45 €  4 2,00     

Pera, 
conference  

Quilos                 
1,32 €  4 856,03     

Pinya del 
monte 

Quilos                 
1,32 €  4 1,20     

Plàtan extra Quilos                 
1,73 €  4 1705,85     

Poma golden 
cal 26 

Quilos                 
1,34 €  4 1932,42     

Poma Granny 
Smith cal 26 

Quilos                 
4,16 €  4 1,00     

Poma Royal 
Gala cal 26 

Quilos                 
1,65 €  4 4,70     

Poma Fuji cal 
26 

Quilos                 
4,55 €  4 3,00     

Préssec, fresc Quilos                 
1,92 €  4 277,08     

Pruna 
vermella, 
fresca 

Quilos                 
1,75 €  4 159,17     

Raïm moscat Quilos                 
1,95 €  4 2,00     

Raïm blanc 
sense llavors 

Quilos                 
4,98 €  4 4,89     

Raïm negre 
sense llavors 

Quilos                 
4,98 €  4 2,00     

Síndria  Quilos                 
1,14 €  4 454,03     

Taronja de 
taula 

Quilos                 
1,39 €  4 493,95     

Taronja de suc Quilos                 
1,10 €  4 2,00     

Albergínia  Quilos                 
1,37 €  4 467,08     

Alfàbrega  Quilos               
20,00 €  4 0,23     

All pelat fresc Quilos                 
4,70 €  4 9,00     

All tendre Quilos                 
1,79 €  4 1,00     

Alvocat fresc Quilos                 
6,13 €  4 182,92     

Anet  Quilos               
15,14 €  4 0,34     
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Api  Quilos                 
1,13 €  4 12,00     

Bledes Quilos                 
1,64 €  4 1,00     

Cabeça d'alls 
(bulb) 

Quilos                 
4,50 €  4 1,00     

Carbassó  Quilos                 
1,13 €  4 877,48     

Ceba Quilos                 
0,52 €  4 3875,00     

Ceba juliana 
tallada 

Quilos                 
1,49 €  4 1,00     

Ceba tendra Quilos                 
1,00 €  4 1,00     

Cogombre  Quilos                 
1,40 €  4 29,53     

Col verda Quilos                 
1,10 €  4 244,00     

Coliflor blanca  Quilos                 
1,79 €  4 1,00     

Cols de 
Brussel·les 

Quilos                 
1,75 €  4 1,00     

Enciam fulla 
de roure  

Quilos                 
1,03 €  4 560,00     

Enciam 
Iceberg 

Quilos                 
0,77 €  4 994,00     

Enciam lollo 
rosso  

Quilos                 
1,21 €  4 24,00     

Enciam llarg Quilos                 
2,17 €  4 1,00     

Enciam 
radicchio 

Quilos               
11,00 €  4 0,35     

Enciam variat Quilos                 
1,40 €  4 1,00     

Endívia Quilos                 
2,51 €  4 1,00    

Espàrrec fresc Quilos                 
7,40 €  4 0,76    

Gingebre fresc  Quilos                 
8,60 €  4 0,80    

Julivert  Quilos                 
0,76 €  4 1,00    

Menta fresca  Quilos                 
1,33 €  4 1,00    

Mesclum Quilos                 
7,00 €  4 0,30    

Moniato  Quilos                 
2,76 €  4 49,66    

Moniato 4arta 
gamma  

Quilos                 
6,39 €  4 9,87    

Naps Quilos                 
1,37 €  4 8,76    

Pastanaga Quilos                 
0,64 €  4 2572,92    

  Quilos                 
0,95 €  4 3589,30    

Patata mona 
lisa  

Quilos                 
0,61 €  4 6,39    

Patata agria Quilos                 
0,70 €  4 0,80    

Pebrot de 
Padrón 

Quilos                 
5,95 €  4 95,10    

Pebrot verd 
italià 

Quilos                 
1,65 €  4 69,85    
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Pebrot vermell Quilos                 
1,83 €  4 1173,40    

Porro  Quilos                 
1,37 €  4 0,40    

Remolatxa, 
fresca 

Quilos                 
1,25 €  4 0,20    

Ruca Quilos             
15,15 €  4 10,00    

Tomàquet 
amanida  

Quilos                 
1,70 €  4 0,40    

Tomàquet 
cherry 

Quilos                 
4,00 €  4 1289,90    

Tomàquet 
madur  

Quilos                 
0,99 €  4 1,00    

Tomàquet per 
untar  

Quilos                 
1,72 €  4 1,00    

Xampinyons 
sencer fresc 

Quilos                 
1,96 €  4 125,00    

Albercoc fresc Quilos 2,30 € 4 1,00    
 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei diari de comanda:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
servei diari de producte 0 Punts  

 
 

2.3. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  
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L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 7 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 7 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 7: MAGATZEM SEC 

 
 

Nom del producte 
Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Ametlla granet Quilos               
10,79 €  4 1,00    

Ametlla laminada Quilos               
10,79 €  4 1,00    

Ametlla torrada  Quilos               
11,42 €  4 1,00    

Arròs integral Quilos                 
1,45 €  4 15,00    

Arròs llarg  Quilos                 
0,85 €  4 1,00    

Arròs rodó Quilos                 
1,00 €  4 1,00    

Arròs vaporitzat Quilos                 
1,05 €  4 330,02    

Avellana torrada 
repelada  

Quilos               
12,91 €  10 1,00    

Bizcolate Quilos                 
3,35 €  4 222,48    

Blat de moro 
llauna o congelat 

Quilos                 
1,15 €  10 36,00    
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Cacau soluble Quilos                 
4,47 €  4 360,00    

Cafè descafeïnat 
soluble 

Quilos                 
9,78 €  4 1,00    

Cafè mòlt Bonka 
natural 

Quilos                 
7,33 €  4 1,00    

Caramel líquid 
Royal (1l) 

Quilos                 
4,00 €  4 1,00    

Cereals arròs 
xocolata 

Quilos                 
2,06 €  4 105,00    

Cereals blat mel Quilos                 
2,65 €  4 40,00    

Cereals en flocs 
(arròs/blat) 

Quilos                 
2,61 €  4 1,00    

Cereals integrals 
(flocs de trigo y 
arròs integral) 

Quilos                 
2,90 €  10 1,00    

Cigrons, cuits Quilos                 
1,18 €  4 33,00    

Cigrons, secs Quilos                 
1,18 €  4 88,00    

Coca fruita 
Perafita 500 g 

Unitats/ 
Racions 

              
20,06 €  10 3,50    

Còctel 5 fruits  Quilos                 
1,30 €  4 1,00    

Codillo d'ànec 
confitat 

Quilos                 
0,80 €  4 3,00    

Coquetons 
(BIZCOCHO) 

Quilos                 
0,15 €  10 9744,00    

Corn flakes Quilos                 
5,00 €  4 5,00    

Crema cacau 
Nocilla 

Quilos                 
5,42 €  4 1,00    

Crema de 
xocolata i 
avellanes (Nocilla 
o Nutella) 

Quilos 
                

0,12 €  10 5718,00    

Cuscús Quilos                 
2,16 €  4 34,00    

Eko Quilos               
14,40 €  4 1,00    

Espàrrec blanc en 
conserva 

Quilos                 
1,60 €  4 72,00    

Espàrrecs blancs 
en conserva 
(rovell) 

Quilos                 
6,76 €  4 5,00    

Espirals Quilos                 
1,02 €  4 60,00    

Espirals S/GLUTEN Quilos                 
1,66 €  4 34,00    

Farina d'ametlla  Quilos               
12,11 €  4 2,00    

Farina de blat de 
moro  

Quilos                 
3,04 €  4 29,00    

Farina de blat 
fluixa  

Quilos                 
0,97 €  4 120,00    

Fesols  Quilos                 
1,75 €  4 55,00    

Fideus núm. 0 Quilos                 
1,05 €  4 124,00    

Fideus núm. 0 
s/gluten 

Quilos                 
0,75 €  4 20,00    

Fideus núm. 2 Quilos                 
1,06 €  4 190,00    
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Galeta Gullón 
lleugera 

Quilos                 
5,55 €  4 215,12    

Galeta Maria  Quilos                 
0,08 €  4 3708,72    

Galeta maria 
càtering 

Quilos                 
0,18 €  4 1206,86    

Galetes fines arròs 
sense gluten 

Quilos                 
1,88 €  4 76,00    

Galetes integrals Quilos                 
0,05 €  4 3744,00    

Ketchup Quilos                 
1,93 €  4 4,80    

Llenties, crues  Quilos                 
1,22 €  4 40,00    

Llevat químic Quilos                 
3,72 €  4 2,50    

Macarrons  Quilos                 
1,24 €  4 105,00    

Macarrons 
s/gluten 

Quilos                 
5,27 €  4 18,75    

Magdalenes Quilos                 
0,15 €  4 3400,00    

Maionesa Quilos                 
1,83 €  4 48,40    

Maizena  Quilos                 
4,71 €  4 12,00    

Margarina 
vegetal 

Quilos                 
2,04 €  4 15,00    

Mel Quilos                 
6,58 €  4 39,00    

Melindros Quilos                 
5,31 €  4 132,08    

Melmelada baix 
en sucre 

Quilos                 
0,08 €  4 289,00    

Melmelada de 
maduixa 

Quilos                 
3,92 €  10 8,40    

Melmelada de 
préssec 

Quilos                 
0,09 €  10 5760,00    

Melva en 
conserva 

Quilos               
15,46 €  4 100,00    

Mill Quilos                 
2,50 €  4 29,90    

Mongeta blanca 
crua  

Quilos                 
1,54 €  4 50,00    

Mongeta blanca 
cuita  

Quilos                 
0,66 €  4 43,00    

Mongeta blanca 
petita (tipus st 
pau) 

Quilos                 
6,00 €  4 125,00    

Mousse de 
maduixa 

Quilos                 
5,05 €  4 30,00    

Mousse de 
xocolata 
(preparat) 

Quilos                 
7,00 €  4 44,00    

Nous pelades  Quilos               
14,08 €  4 9,00    

Oli alt oleic millar 
(per fregir) 

Quilos                 
1,69 €  4 25,00    

Oli de gira-sol  Quilos                 
0,96 €  4 175,00    

Oli d'oliva 0,4 Quilos                 
1,65 €  10 697,00    

Oli d'oliva verge 
extra 

Quilos               
15,54 €  10 8,48    
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Oliva negra 
tallada Quilos                 

2,48 €  4 29,18    

Olivada puré Quilos               
14,19 €  10 1,00    

Olives s/pinyol Quilos                 
1,87 €  4 99,00    

Pa de llet Quilos                 
1,71 €  4 524,79    

Pa, ratllat. Quilos                 
0,93 €  4 20,00    

Pansa de Corint Quilos                 
3,90 €  4 23,00    

Pasta, galets Quilos                 
0,85 €  4 125,00    

Pasta, grana de 
meló 

Quilos                 
1,13 €  4 175,00    

Pasta, llacets 
tricolor 

Quilos                 
1,13 €  4 110,00    

Pasta, meravella Quilos                 
1,04 €  4 80,00    

Pasta, pistons Quilos                 
1,13 €  4 55,00    

Patates xips Quilos                 
5,22 €  4 28,00    

Pebrot del piquillo  Quilos                 
6,39 €  4 24,00    

Pebrot vermell 
escalivat en 
llauna 

Quilos                 
0,17 €  4 39,00    

Pebrot vermell 
tires 

Quilos                 
1,29 €  4 43,00    

Peres en almivar Quilos                 
1,24 €  4 504,00    

Pinya amb el seu 
suc 

Quilos                 
1,67 €  10 100,00    

Pinya en almívar Quilos                 
1,64 €  4 18,00    

Pinyons  Quilos                 
2,04 €  10 1,00    

Pipes de gira-sol 
pelades  

Quilos                 
4,49 €  4 13,00    

Polenta (sèmola 
de blat de moro) 

Quilos                 
2,46 €  4 26,00    

Polvorons Quilos                 
5,81 €  4 15,00    

Préssec en almívar Quilos                 
0,96 €  4 288,00    

Prunes seques 
sense pinyol  

Quilos                 
6,58 €  4 20,00    

Prunes amb 
almívar 

Quilos                 
2,48 €  10 65,00    

Puré de patata 
Maggi 

Quilos                 
1,97 €  4 8,90    

Remolatxa 
ratllada, de llauna 

Quilos                 
1,24 €  10 82,55    

Salsa pesto 
genovese 

Quilos                 
4,80 €  10 7,00    

Salsa romesco Quilos                 
4,31 €  4 5,00    

Sardines en 
conserva 

Quilos                 
5,91 €  4 60,00    

Sèmola d'arròs Quilos                 
2,11 €  4 87,50    



 
 

 63 

Sèmola de blat  Quilos                
2,71 €  4 98,00    

Tomàquet cru 
triturat  

Quilos                 
0,49 €  4 120,00    

Tomàquet sencer 
pelat llauna 

Quilos                 
0,49 €  10 80,00    

Tomàquet fregit Quilos                 
0,64 €  10 552,00    

Tomàquet verd  Quilos                 
1,30 €  4 75,00    

Tonyina en 
conserva al 
natural (sense oli) 

Unitats/ 
Racions 

                
7,22 €  10 235,00    

Torradetes  Unitats/ 
Racions 

                
0,05 €  4 800,00    

Torradetes sense 
sal 

Quilos                 
0,05 €  4 900,00    

Torró de Xixona Quilos               
13,70 €  4 2,00    

Torró de xocolata Quilos                 
6,60 €  4 1,60    

Torró de rovell Quilos               
11,55 €  4 1,60    

Verat en conserva Quilos                 
5,20 €  4 36,00    

Vinagre de poma Unitats/ 
Racions 

                
0,59 €  4 2,00    

Vinagre de vi Unitats/ 
Racions 

                
0,61 €  4 10,00    

Vinagre de Xerès  Unitats/ 
Racions 

              
32,37 €  4 10,00    

Vinagre, crema 
balsàmica 
Mòdena  

Unitats/ 
Racions 

                
5,79 €  4 6,00    

Xampinyons, 
llauna 

Unitats/ 
Racions 

                
2,80 €  4 100,00    

Xarop fruites del 
bosc 

Unitats/ 
Racions 

                
4,65 €  4 1,00    

Xocolata a la 
tassa 

Unitats/ 
Racions 

                
8,37 €  4 79,00    

Xocolata Dolça 
llet 100 g 

Unitats/ 
Racions 

              
12,03 €  10 51,02    

Xocolata, 
cobertura 

Unitats/ 
Racions 

                
3,54 €  4 6,00    

Xocolata, xarop Unitats/ 
Racions 

                
4,65 €  4 1,00    

Aigua 1,5 litres Litres                 
0,92 €  4 72,00    

Aigua de Ribes 
petita 50cl 

Unitats/ 
Racions 

                
0,27 €  4 100,00    

Aigua Veri pet 
33cl 

Unitats/ 
Racions 

                
0,60 €  4 50,00    

Beguda d'arròs  Litres                 
1,95 €  4 34,00    

Beguda de 
civada Litres                 

1,39 €  4 56,00    

Beguda de 
xocolata amb 
civada 

Litres                 
0,47 €  4 10,00    

Beguda soja Litres                 
1,49 €  4 24,00    

Cacaolat 
individual 

Unitats/ 
Racions 

                
0,76 €  4 5,00    
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Cacaolat 
ampolla 1L Litres                 

1,56 €  4 50,00    

Llet desnatada Litres                 
1,12 €  4 68,00    

Llet 
semidesnatada 
pasteuritzada  

Litres                 
0,66 €  4 7976,00    

Llet 
semidesnatada 
pasteuritzada 
s/lactosa 

Litres                 
1,18 €  4 1267,00    

Llet sencera sense 
lactosa Litres                 

1,26 €  4 84,00    

Orxata Litres                 
1,26 €  4 450,00    

Suc de pinya 
(nèctar) 1L Litres                 

0,76 €  4 25,00    

Suc de pinya i 
raïm Litres                 

0,92 €  4 168,00    

Suc de pinya, 
individual 

Unitats/ 
Racions 

                
0,17 €  4 25,00    

Suc de poma Litres                 
0,70 €  4 995,00    

Suc de préssec Litres                 
0,20 €  4 1092,00    

Suc de préssec 
individual 

Unitats/ 
Racions 

                
0,17 €  4 210,00    

Suc de préssec 
(nèctar) sense 
sucre 

Litres                 
0,77 €  4 85,00    

Suc de taronja 
(nèctar)  Litres                 

1,03 €  4 180,00    

Trina de 33cl Unitats/ 
Racions 

                
1,14 €  4 48,00    

Trina taronja Paolo 
25cl Litres                 

1,62 €  4 14,64    

Vi blanc (genèric) Unitats/ 
Racions 

                
1,02 €  4 5,00    

Canyella en 
branca  

Unitats/ 
Racions 

                
4,81 €  4 1,00    

Canyella en pols  Unitats/ 
Racions 

                
1,79 €  4 0,37    

Colorant 
alimentari 

Unitats/ 
Racions 

                
2,51 €  4 0,10    

Comí Unitats/ 
Racions 

                
6,00 €  4 1,00    

Curri Unitats/ 
Racions 

                
7,66 €  4 0,40    

Farigola  Unitats/ 
Racions 

                
3,67 €  4 1,00    

Herbes 
provençals 

Unitats/ 
Racions 

                
2,86 €  4 7,00    

Lli molt Unitats/ 
Racions 

                
2,86 €  4 0,10    

Llorer Unitats/ 
Racions 

                
2,39 €  4 1,00    

Mostassa  Unitats/ 
Racions 

                
2,08 €  4 0,20    

Nou moscada Unitats/ 
Racions 

              
12,70 €  4 2,00    

Orenga  Unitats/ 
Racions 

                
1,77 €  4 6,00    

Pebre negre en 
gra 

Unitats/ 
Racions 

              
10,78 €  4 0,30    
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Pebre negre mòlt  Unitats/ 
Racions 

                
7,26 €  4 3,00    

Pebre verd en gra  Unitats/ 
Racions 

              
10,78 €  4 0,50    

Pebre vermell 
mòlt  

Unitats/ 
Racions 

                
7,67 €  4 0,40    

Romaní Unitats/ 
Racions 

                
2,52 €  4 1,00    

Sal comú  Unitats/ 
Racions 

                
0,27 €  10 78,00    

Sèsam torrat  Unitats/ 
Racions 

                
6,70 €  4 0,20    

Sucre Blanc  Unitats/ 
Racions 

                
0,91 €  10 98,00    

Sucre de canya 
(moreno) 

Unitats/ 
Racions 

                
1,80 €  4 2,30    

Llet sencera Litres 1,40 € 4 100,00    
 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
 

2.3. Caducitat de productes superior a un any (excepte els làctics):  

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

10 Punts  
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NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
 

2.4. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 8 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 8 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 8: CEREALS ESMORZAR i ESPESSANTS 

 
 
 

Nom del producte 
Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 
Cereals amb fruita 
(pols) Quilos             

12,38 €  10 84,49     
Cereal amb xocolata 
(pols) 

Unitats/ 
Racions 

             
2,06 €  10 13,00     

Cereal 8 cereals (pols) Unitats/ 
Racions 

             
6,19 €  10 325,00     

Espessant  maduixa Unitats/ 
Racions 

            
20,43 €  4 46,20     

Espessant  neutre Unitats/ 
Racions 

            
18,29 €  4 189,00     

Espessant  préssec Unitats/ 
Racions 

            
21,81 €  4 7,60     

Espessant   taronja Unitats/ 
Racions 

            
20,42 €  4 20,26     

Espessant goma 
xantana 

Unitats/ 
Racions 

             
6,35 €  4 12,00     

Espessant llimona Unitats/ 
Racions 

            
21,81 €  4 6,60     
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lligant 103 Unitats/ 
Racions 

             
8,72 €  4 5,00     

Texturitzant neutre Unitats/ 
Racions 

             
9,02 €  4 2,00     

Aigües gelificades amb 
taronja 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 5,00     

Aigües gelificades amb 
llimona 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 5,00     

Aigües gelificades amb 
pomelo 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 3,00     

Aigües gelificades amb 
préssec 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 12,00     

Aigües gelificades amb 
poma i pera 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 3,00     

Aigües gelificades amb 
magrana 

Unitats/ 
Racions 

             
0,16 €  10 10,00     

 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
2.2. Servei (termini en dies) de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

3,75 Punts  

Possibilitat de servei més de dues 
setmanes de comandes en funció 
de les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Percentatge de sucre en els cereals:  

 
SI es pot acreditar el servei de 
productes (cereals) amb un % de 
sucre inferior al 20% 

10 Punts  

NO es pot acreditar el servei de 
productes (cereals) amb un % de 
sucre inferior al 20% 

0 Punts  
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2.4. Caducitat de productes superior a un any:  

 

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

7,5 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
2.5. Certificació ISO 9001:  

 
SI disposa de certificat ISO 9001 o 
equivalent 5 Punts  

NO disposa de certificat ISO 9001 
o equivalent 0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 9 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 9 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 9: COMPOTES 

 
 

Nom del producte Unitat de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA 

Exclòs) 
Compota de 
maduixa i poma 
IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,20 €  10 3648,00    

Compota de pera 
IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,45 €  4 194,00    

Compota de pera i 
poma IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,22 €  10 11172,00    

Compota de plàtan 
i pera IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,23 €  4 110,00    

Compota de poma  
IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,20 €  10 9600,00    

Compota de poma i 
mango IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,24 €  4 125,00    

Compota de poma i 
pastanaga IND 
100GR 

Unitats/ 
Racions               

0,25 €  4 3025,00    

Compota de poma i 
plàtan IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,25 €  4 2998,00    

Compota de poma i 
préssec IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,20 €  10 7956,00    
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Compota de pruna 
IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,20 €  4 2710,00    

Compota de pruna i 
poma IND 100GR 

Unitats/ 
Racions 

              
0,20 €  10 1210,00    

 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

10  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres 
dies  de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

5 Punts  

Possibilitat de servei 4 dies o més  
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Caducitat de productes superior a un any:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un any des de la data 
de la comanda 

0 Punts  

 
2.4. Certificació GLOBAL G.A.P:  

 
SI disposa de certificat GLOBAL 
G.A.P o equivalent 10 Punts  

NO disposa de certificat GLOBAL 
G.A.P o equivalent 0 Punts  
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L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 10 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 10 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 10: FLECA I PASTISSERIA 

 
 

Nom del 
producte 

Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Baguette rústica 
mediterrània 

Unitats/ 
Racions 

                
1,68 €  4 2,00    

Berlys baguette 
integral 

Unitats/ 
Racions 

                
0,65 €  10 6,00    

Pa blanc s/gluten Unitats/ 
Racions 

                
0,58 €  10 5,00    

Pa blanc s/sal Unitats/ 
Racions 

                
1,36 €  10 76,00    

Pa blanc, rodó tallat Unitats/ 
Racions 

                
2,91 €  4 677,00    

Pa de motlle 1kg Unitats/ 
Racions 

                
2,67 €  10 1234,00    

Pa de motlle 1kg Unitats/ 
Racions 

                
3,60 €  10 5,00    

Pa de motllo Segó 
de blat 

Unitats/ 
Racions 

                
2,06 €  10 120,00    

Pa de pagès (400 g) Unitats/ 
Racions 

                
2,20 €  10 65,00    

pa integral Unitats/ 
Racions 

                
4,37 €  10 99,40    
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Pa blanc rodo tallat Unitats/ 
Racions 

                
3,26 €  10 15,00    

Pa integral rodó mini Unitats/ 
Racions 

                
0,47 €  4 20,00    

Pa rodó s/sal Unitats/ 
Racions 

                
1,36 €  4 5,00    

Pa, barra 150 g Unitats/ 
Racions 

                
3,00 €  4 5,00    

Pa, barra s/gluten Unitats/ 
Racions 

                
3,00 €  4 10,00    

Panet (80 g) Unitats/ 
Racions 

                
0,47 €  4 25,00    

Panet de Viena Unitats/ 
Racions 

                
0,49 €  10 3276,00    

Panet sense gluten 
(50g) 

Unitats/ 
Racions 

                
0,67 €  10 100,00    

Panet Viena mini 
rodó 

Unitats/ 
Racions 

                
0,41 €  4 1996,00    

Tortell de reis 
massapà 

Unitats/ 
Racions 

              
16,00 €  4 8,00    

 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 

2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

20 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

10 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
2.2. Possibilitats de servei de productes congelats:  

 
SI es pot oferir la possibilitat de 
servei de productes congelats (si 
el CSG ho sol·licita. 

20 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat de 
servei de productes congelats (si 
el CSG ho sol·licita. 

0 Punts  

 
  

L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 
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MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS SOBRE B 
 
LOT 11 
 
El Consorci Sant Gregori, per tal d’impulsar la contractació amb reserva social, ha previst 
exclusivament el lot 11 com a reserva social en favor de Centres Especials de Treball 
(C.E.T) i/o Empreses d’Inserció (E.I) per els subministraments descrits en el present Plec. 

 
a)   Proposició econòmica. 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
.............................................................................................., núm.........., (persona de 
contacte............................, adreça de correu electrònic ...........................,  telèfon 
núm.................... i fax núm..........................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la  contractació relativa a LOT 11 del Contracte  
.........................................................................................................................................es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per 
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  

L’import de l’IVA, al ... %, ......% .......%., és de ................................ €. 

 

 

 

 

(Data i signatura)." 

 
LOT 11: IOGURTS I DERIVATS 

 
 

Nom del 
producte 

Unitat 
de 
mesura 

Preu 
sense 
IVA 

IVA 
Quantitat 

anual 
(estimació) 

Oferta 
preu 

unitari 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Pressupost 
màxim 

estimatiu 
(IVA Exclòs) 

Crema 
catalana (125 
grs)  

Unitats/ 
Racions 

                
0,31 €  4 1628,00    

Crema de 
xocolata 
(125ml) 

Unitats/ 
Racions                 

0,31 €  4 1628,00    

Flam vainilla Unitats/ 
Racions 

                
0,21 €  4 3768,00    

Iogurt ensucrat Unitats/ 
Racions 

                
0,18 €  4 92,00    

Iogurt natural  Unitats/ 
Racions 

                
0,20 €  4 14910,00    

Iogurt natural 
desnatat 

Unitats/ 
Racions 

                
0,24 €  4 3980,00    
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Iogurt natural 
desnatat 
s/lactosa 

Unitats/ 
Racions                 

0,26 €  4 4575,00    

Iogurt sabor 
pressec 

Unitats/ 
Racions 

                
0,20 €  4 55,00    

Iogurt sabor 
maduixa 

Unitats/ 
Racions 

                
0,20 €  4 8144,00    

Iogurt sabor 
plàtan 

Unitats/ 
Racions 

                
0,20 €  4 55,00    

Iogurt grec Unitats/ 
Racions 

                
0,70 €  4 120,00    

 
 
b) Criteris automàtics: S’ha de marcar amb una “X” la opció triada per a cada criteri. 

 
2.1. Termini de resposta envers a una comanda urgent:  

 
Resposta i entrega comanda en 
menys 24 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

15 Punts  

Resposta i entrega comanda 
entre 24 i 48 hores (des de la 
recepció de la comanda) 

7,5 Punts  

Resposta i entrega més de 48 
hores  (des de la recepció de la 
comanda) 

0 Punts  

 
 

2.2. Servei (termini en dies) de comanda:  

 
Possibilitat de servei diari de 
comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

15  Punts  

Possibilitat de servei cada dos/tres  
de comandes en funció de les 
necessitats de l’entitat 

7,5 Punts  

Possibilitat de servei cada 4 o més 
dies de comandes en funció de 
les necessitats de l’entitat 

0 Punts  

 
2.3. Caducitat de productes superior a un mes:  

 
SI es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un mes des de la data 
de la comanda 

10 Punts  

NO es pot oferir la possibilitat  de 
subministrar els productes del lot 
amb una data de caducitat 
superior a un mes des de la data 
de la comanda 

0 Punts  
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L’assoliment dels criteris automàtics anteriorment descrits es constatarà mitjançant la 
documentació justificativa que el licitador consideri adient, no aplicant-se sobre 
aquesta cap tipus de valoració subjectiva. Únicament es valorarà a efectes de si 
assoleix o no el requisit tècnic requerit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Gregori, 14 de maig de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Rustullet i tallada 
Gerent 
 


