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Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir per a la contractació dels 
serveis de gestió de bar-cantina 
 

1. OBJECTE 
 
Dades del centre educatiu 
 

Nom: Institut La Romànica 

Domicili: Plaça Mil·lenari, 4 – 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) 

Telèfon: 937182654 

E-mail: secretari@inslaromanica.org 

URL: http://agora.xtec.cat/ieslaromanica  

 
El contracte tindrà per objecte la gestió del servei de bar-cantina als locals del centre INS 
La Romànica amb subjecció a les següents condicions: 
 
L’adjudicatari haurà de presentar les següents relacions de preus: 
 
Relació 1: Llistat de productes a servir obligatòriament que estan relacionats a l’annex 
A.1. d’aquest plec de prescripcions tècniques. El licitador presentarà oferta dins els preus 
unitaris màxims que s’assenyalen pel centre. Els preus establerts en el plec de 
prescripcions tècniques no podran ser superats per les ofertes que es presentin. 
 
Relació 2: Llistat de productes lliures (Annex A.2.). En aquest document els licitadors 
podran incloure i oferir els productes que estimin convenient propis d’un servei de 
cafeteria amb subjecció als preus que lliurement s’hagin ofert i que no hagin estat 
inclosos en l’annex A.1. d’aquest plec de prescripcions tècniques, tot tenint en compte les 
limitacions al tractar-se d’un centre escolar: 
 

- No es podran servir begudes alcohòliques 
- No es podrà vendre tabac 
- No es podran vendre begudes refrescants ensucrades 
- No es podran vendre productes tipus snacks (patates fregides i altres similars en 

bossa) 
- No es podran vendre pastes industrials  
- No es poden vendre llaminadures 
- Es prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de màquina recreativa de joc o 

similar. 
 
 

2. CARATERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
El nombre de persones vinculades al centre educatiu és aproximadament de 115 
persones (professorat i PAS). 
 
El centre té un nombre d’alumnes aproximat de 1.200 alumnes que cursen ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius. 
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L’horari marc lectiu del centre és de 8:15 a 21:35 h 
 
Els alumnes d’ESO i Batxillerat assisteixen a classe entre les 8:15 i les 14:45 h amb dos 
patis de 10:15 h a 10:30 h  i  de 12:30 h a 12:45 h. 
 
L’horari dels alumnes de cicles formatius és: 
 

- Matí: 8:15 a 14:45 h amb un pati de 11:15 h a 11:45 h. 
Hi ha 2 classes de 30 alumnes (aprox.) cadascuna pertanyent a un Cicle 
Formatiu de Grau Superior amb tots els alumnes majors d’edat.  
 

- Tarda: 15:15 a 21:35 h amb un pati de 18:15 h a 18:35 h. 
Hi ha 9 classes de 30 alumnes (aprox.) sent 5 classes les que pertanyen a 
Cicles Formatius de Grau Superior amb tots els alumnes majors d’edat, i 4 
classes que pertanyen a Cicles Formatius de Grau Mitjà amb un mix d’alumnat 
entre els 16 i els 65 anys d’edat.  

 
El professorat d’ESO i Batxillerat fan horari només de matí, excepte els dimecres que 
fan un horari de 8:15 a 17:15 h. 
El professorat de cicle pot fer matí i tarda de dilluns a divendres (màxim 5 persones). 
 
La superfície del local disponible és de 80,64 m2 + cuina, magatzem i serveis.  
 
Pel que fa referència als serveis, instal·lacions, elements, etc. cal tenir en compte les 
premisses següents: 
 

- Els serveis disponibles seran d’aigua potable, telèfon, energia elèctrica, gas i 
clavegueram, sense perjudici del pagament del cànon que s’estableix en aquest 
plec. 
 

- El bar-cantina es lliurarà equipat d’acord amb l’inventari reflectit en l’annex B. 
 
 

3. OBLIGACIONS 
 

- Explotar els serveis d’acord amb allò que disposa o pugui disposar el contracte i 
els Plecs, la legislació hotelera, laboral i d’altres aplicables a la present 
contractació. 
 

- Utilitzar els locals i desenvolupar els serveis objecte de contractació d’acord amb 
la finalitat de donar un bon servei a tota la comunitat educativa vinculada al 
centre (professorat, personal laboral, famílies i alumnes) 
 

- Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris a fi i efecte d’exercir les activitats 
de bar-cantina. 
 

- La cafeteria romandrà oberta els dies lectius segons calendari escolar, de dilluns 
a divendres de 8 h a 16 h, i de 18 h a 19 h. 
 

- Exposar i respectar les llistes de preu autoritzades pel centre i que el licitador 
haurà d’adjuntar en aquesta licitació. 
 

- Custodiar les insulines de l’alumnat diabètic del centre dins de les càmeres de 
refrigeració. 
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- Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat del Centre en 
perfecte estat de conservació i funcionament. 

 
- Fer-se càrrec de la neteja total de les instal·lacions, mobiliari i escombraries que 

s’originin amb motiu de la prestació del servei, les quals seran dipositades en 
bosses de plàstic al lloc que el centre determini. Tindran especial cura en la 
neteja de la campana extractora, essencialment dels filtres. 
 

- Mantenir lliures d’obstacles i objectes la via d’evacuació d’emergència. 
 

- Signar un document acreditatiu de l’inventari de tots els béns que es posin a la 
seva disposició. 
 

- Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens de l’Estat, Comunitat 
Autònoma, província o municipi, que afectin a l’activitat objecte de contractació; 
a tal efecte s’haurà d’exhibir, a petició del Centre, els documents acreditatius 
dels extrems esmentats. 
 

- El Departament d’Ensenyament es reserva el dret d’inspecció de la qualitat dels 
productes, el grau de prestació del servei i del compliment de la legislació vigent 
d’higiene, sanitat i riscos laborals. 
 

- Un cop finalitzada la relació objecte del contracte, l’adjudicatari tindrà dret a 
retirar aquells elements de la seva propietat que hagi incorporat posteriorment a 
l’iniciació de la prestació de serveis, deixant el recinte i les instal·lacions tal i com 
les va trobar en el moment inicial. 
 
 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini és des del 12 de setembre del 2018 fins al 26 de juliol del 2019, prorrogable. 
 
La pròrroga no podrà superar el termini fixat originàriament pel contracte. 
 
 

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 
Les empreses licitadores presentaran: 
 

5.1. SOBRE A 
 
Aquest sobre ha d’incloure: 
 

- Dades de l’empresa licitadora 
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, la qual haurà d’incloure una 

clàusula a on quedi reflectit la renúncia a possibles reclamacions contra el 
centre. 

- Documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries i que disposa dels requisits legals per formalitzar un contracte amb 
l’administració (annex D) 
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5.2. SOBRE B 
 
Aquest sobre ha d’incloure: 
 

- Propostes de millora del servei: horaris, maquinària, personal, mobiliari, varietat 
de productes ofertats, ofertes d’esmorzar i/o berenar, menús per dinar, activitats 
formatives en horari extraescolar, com promoure un ràpid servei en l’atenció al 
client en els 15 minuts dels patis, disposar de llet sense lactosa, oferir productes 
sense gluten, millores que facin als plats combinats obligatoris indicats a l’annex 
A, etc. (annex C)  
 

5.3. SOBRE C 
 

Aquest sobre ha d’incloure: 
 

- Proposta de productes que s’ofertaran i la seva llista de preus (annex A)  
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ANNEX A.1. 
 
RELACIÓ 1: PRODUCTES OBLIGATORIS I PREUS 
 

BEGUDES 
Preu màxim de 

licitació 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat pel 
licitador 

(10% IVA exclòs) 

Cafè sol 0,90 €   

Cafè tallat 1,00 €   

Cafè amb llet 1,20 €   

Cafè sol 
descafeïnat 

0,95 €   

Cafè tallat 
descafeïnat 

1,05 €   

Cafè amb llet 
descafeïnat 

1,25 €   

Infusió 1,00 €   

Aigua 0,5 L 0,60 €   

Aigua 1,5 L 0,90 €   

Suc de taronja 
natural (0,25 mL) 

1,50 €   

Suc de fruita  
(0,33 mL) 

0,60 €    

Got de llet  0,50 €   

 
 

ENTREPANS 

Preu màxim de 
licitació 

(IVA inclòs) 
Gran – Petit (1)  

Preu ofertat 
pel licitador  
(IVA inclòs) 

Preu ofertat pel 
licitador 

(10% IVA exclòs) 

Pernil cuit 1,85 € – 1,00 €   

Pernil país 2,40 € – 1,30 €   

Formatge tendre 1,85 € – 1,00 €   

Llonganissa 1,85 € – 1,00 €    

Llom 2,50 € – 1,30 €   

Vegetal 
2,30 € – 1,65 €  
(pa de barra) 

  

Bikini 
1,50 € 

(pa de motlle) 
  

    
(1) Entrepà gran (1/2 baguette) – Entrepà petit (1/4 baguette) 
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PLATS 
COMBINATS(2) 

Preu màxim de 
licitació  

(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat pel 
licitador 

(10% IVA exclòs) 

Amanida verda 
completa  
(enciam, olives, 
tomàquet, 
tonyina, ou dur, 
blat de moro) 

4,00   

Llom amb 
guarnició 
d’arròs i enciam 

4,50   

Tonyina amb 
guarnició 
d’arròs i enciam 

5,50   

Mongetes amb 
botifarra i 
enciam de 
guarnició 

5,00   

    
(2) Els plats combinats inclouran com a mínim: pa, aigua 0,5 L o gasosa 

 
 

ALTRES 
Preu màxim de 

licitació 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador  
(IVA inclòs) 

Preu ofertat pel 
licitador 

(10% IVA exclòs) 

Peça de fruita 0,50 €   

Tall de pa de 
pessic cassolà  

0,80 €   

Menú (1r plat, 
2n plat, postre, 
pa i beguda) 

7,50 €   

Got (0,25 L) de 
fruits secs (nous 
o, avellanes o, 
ametlles) 

0,50 €   
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ANNEX A.2. 
 
RELACIÓ 2: PRODUCTES NO OBLIGATORIS I PREUS 
 

PRODUCTE 
PROPOSAT 

(NOM) 

DESCRIPCIÓ 
(Detall del producte) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(10% IVA 
exclòs) 
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PRODUCTE 
PROPOSAT 

(NOM) 

DESCRIPCIÓ 
(Detall del producte) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(10% IVA 
exclòs) 
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En el cas de decidir incloure a la seva oferta productes tipus pastes fresques, s’adjunta 
taula de preus màxims per a 3 d’ells: 
 

PASTES 
FRESQUES 

Preu màxim de 
licitació 

(IVA inclòs) 

Preu ofertat 
pel licitador 
(IVA inclòs) 

Preu ofertat pel 
licitador 

(10% IVA exclòs) 

Croïssant  1,00 €   

Ensaïmada 0,85 €   

Magdalena gran 0,60 €   
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ANNEX B 
 
INVENTARI DE MATERIAL DEL BAR-CANTINA DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE 
 

- Cafetera  
- 2 molinets de cafè 
- 1 escalfador de llet 
- Glaçonera 
- Armari nevera 
- Armari congelador 
- Nevera snack 
- Nevera boteller 
- Rentavaixelles 
- Cuina de gas 
- Fregidora gas/elèctrica 
- Planxa de gas 
- Microones 
- Descalcificador 
- Mobiliari de sala de menjars (taules i cadires) 
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ANNEX C 
 
PROPOSTES DE MILLORA DEL SERVEI DE BAR-CANTINA 
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ANNEX D 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA O FÍSICA 
 
 
<nom i cognoms del / de la representant legal>, amb DNI núm. <núm. de DNI>, en nom 
i representació de l’empresa <nom de l’empresa>, amb CIF/NIF núm. <núm. de 
CIF/NIF>, 
 
Declaro 
 

1. Que l’empresa a la qual represento, com a empresa licitadora del contracte 
<objecte del contracte>: 

 
a) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

b) Disposa de l’adreça electrònica <adreça electrònica> per a les comunicacions i 
notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits 
d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o 
anormal del contracte. 
 

 
2. Que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la 

representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la 
resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 
I, per què així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
Signatura 
 
 
 
<Lloc i data> 
 


