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ACORD DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ EN EL QUE ES DECLARA DESERTA LA CONCESSIÓ DE
SERVEIS RELATIVA A LA “GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA/RESTAURANT I TERRASSA DEL

PAVELLÓ DE L’ADMIISTRACIÓ DEL RECINTE MODERNISTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU”.
EXP: “LICFP 19-67”
Vist l'expedient de licitació relatiu a la “Concessió de serveis consistent en la gestió i explotació
d’una cafeteria/restaurant i la seva terrassa ubicada en el Pavelló de l’Administració del Recinte
Modernista de Sant Pau” iniciat en data 25 de Juliol de l’any 2019; una vegada transcorregut el
termini per la presentació de les ofertes dels licitadors invitats a la “FASE 2”, es declara deserta la
licitació tenint en compte els següents,
ANTECEDENTS
Primer. – Amb data de 25 de Juliol de 2019 es va aprovar per resolució de l’òrgan de contractació
la Molt Il·lustre Administració (M.I.A), l’inici de la tramitació del procediment restringit
harmonitzat per a la concessió de serveis de “Gestió i explotació d’una cafeteria/restaurant i la
seva terrassa ubicada en el Pavelló de l’Administració del Recinte Modernista de Sant Pau”, de
conformitat amb els articles 160 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Que el valor estimat de la present concessió de serveis era de 8.003.102.-€ IVA exclòs, i
atenent a la tipologia de contracte licitat no es va determinar un pressupost de licitació, sinó més
aviat es van configurar unes condicions econòmiques a satisfer per part de l’adjudicatari,
consistents en el pagament d’un “Cànon fix anual mínim” per valor de 60.000.-€ IVA exclòs i un
“Cànon variable mínim” del 9% de la facturació (que sols seria aplicable quan la suma dels imports
resultants fos superior al cànon fix anual mínim garantit). El període d’explotació de la concessió
seria de 8 anys.
Tercer.- Que per donar compliment a l’aprovació de l’òrgan de contractació en data 5 de
desembre de 2019, es va publicar l’anunci de licitació de l’expedient de referència en el Perfil
Contractant de la “Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” en la plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i en el DOUE, atorgant-se 30 dies naturals per
presentar propostes en relació a la FASE 1 (procediment restringit), finalitzant el termini el dia 8
de gener de 2020 a les 14:00 hores.
Quart.- Que en el termini concedit a l’efecte, en data 8 de gener de 2020 es van presentar a la
primera FASE del procediment restringit, les empreses licitadores (Eurest Catalunya SL, Sauleda
Pastissers SL, Serhs Food Area SL i Gastronomia al Palau SL). Una vegada qualificats els documents
administratius aportats, es constatà que s’havien d’esmenar la documentació del sobre 1 de les
empreses “Eurest Catalunya SL”, “Sauleda Pastissers SL” i “Gastronomia al Palau SL”.
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Cinquè.- Que en data 22 de gener de 2020, es va reunir la Mesa de contractació per decidir sobre
l’anàlisi del contingut de les esmenes requerides i sobre l’aprovació de la classificació de la FASE
1 del procediment restringit. Que de la qualificació dels documents requerits com esmena del
sobre 1, les empreses “Eurest Catalunya SL” i “Gastronomia al Palau SL” van acreditar tots els
extrems, però l’empresa “Sauleda Pastissers SL”, no va acreditar el compliment de les condicions
tècniques recollides en la clàusula 6.3.b) “Condicions mínimes de solvència i acreditació de la
mateixa” del PCP, de forma que es va acordar la seva exclusió sobre la possibilitat de continuar
en la FASE 2 del procediment restringit.
Sisè.- Que la puntuació total de l’apartat de la “PRIMERA FASE”, una vegada exclosa la proposta
de l’empresa “Sauleda Pastissers SL” va resultar ser la següent:
EMPRESA
LICITADORA
SERHS FOOD
EUREST
SAGARDI

Volum de negoci

Equip mínim

17,14
40
2,27

32
21,29
33,57

Excés sobre
contractes
20
0
10

PUNTUACIÓ
TOTAL
69,14
61,29
45,84

Setè.- Que en compliment del que s’estipulava a la clàusula 12.3 del PCP, es va elevar a l’òrgan de
contractació la proposta raonada i la classificació de les 3 empreses seleccionades de la “PRIMERA
FASE”, als efectes es dictés el corresponent acord sobre la selecció definitiva, tot declarant
l’obertura de la “SEGONA FASE” del procediment. L’Acord de l’obertura de la FASE 2 es va dictar
en data 31 de gener de 2020 i en ell es va atorgar un termini de 30 dies naturals, en el que les
empreses licitadores convidades (“Eurest Catalunya SL”, “Serhs Food Area SL” i “Gastronomia al
Palau SL”), havien de formular la seva proposta (sobre 2 i sobre 3) per la “Concessió de Serveis per
a la gestió i explotació de la cafeteria/restaurant i la terrassa del Pavelló de l’Administració del
Recinte Modernista de Sant Pau”.
Vuitè.- Que en data 14 de març va entrar en vigor el “Reial Decret 463/2020 “ pel qual es va
declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Que la situació excepcional de “l’estat d’alarma” i atenent a “Disposició addicional 3a” es va
acordar la suspensió de terminis “per a la tramitació de tots els procediments de les entitats del
Sector Públic”. És a dir, el termini que restava pendent per a la presentació de les ofertes de la
“FASE 2” (10 dies naturals) va quedar suspès i es tornaria a reprendre de nou en el moment en
què perdés vigència el present reial decret d’estat d’alarma (26 d’Abril de 2020), o en el seu cas,
les pròrrogues d'aquest.
Novè.- Que en data 6 de maig de 2020 es va publicar el “RDL 17/2020”, on en la seva disposició
addicional vuitena s’acordà l'aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de
contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, de forma que a partir del dia 7
de maig es va tornar a reactivar el termini dels 10 dies naturals que restaven per la presentació
de les ofertes, entenent-se com la nova data màxima de presentació de la documentació el dia
18 de maig de 2020.
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Desè.- Transcorregut el termini màxim per la presentació de proposicions (14:00 hores del dia 18
de maig de l’any 2020), es verifica per la Mesa de Contractació la no recepció en el registre
electrònic de cap proposta d’empresa interessada en la FASE 2 de la concessió de serveis.
Onzè.- Per tant la Mesa de Contractació, proposa al Director Gerent de la Fundació Privada de
l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que declari desert aquest procediment de contractació en
no concórrer cap empresa licitadora en base als següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Que a l’expedient de licitació li son aplicables les disposicions de l’actual Llei de
Contractes del Sector Públic 9/2017, així com les clàusules que derivades dels Plecs de clàusules
particulars.
Segon.- Que la possibilitat de poder declarar deserta la licitació deriva de l’aplicació de la clàusula
tretzena del PCP, referent a “l’Adjudicació del contracte”, apartat primer, paràgraf quart i també
del que es disposa a l’article 150 de la LCSP relatiu a la “Classificació de les ofertes i adjudicació
del contracte” en el seu apartat tercer, segon paràgraf, en virtut dels quals l’òrgan de contractació
pot declarar desert un procediment de contractació.
Tercer.- En concret, analitzant el contingut de la clàusula 13.1 del PCP, ja es determina que “si no

hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec
es declararà desert el procediment” i d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP quan es diu que “No
podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figurin en el Plec de Clàusules Particulars”, entenent-se a sensu
contrari, que pot declarar-se deserta una licitació davant la no concurrència de cap proposta
d’empresa licitadora interessada.
Analitzats tots els punts precedents i davant la impossibilitat de poder continuar amb
l’adjudicació del present contracte, el Director Gerent de la “Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau”,
RESOL
Primer.- DECLARAR DESERTA la “Concessió de serveis consistent en la gestió i explotació d’una
cafeteria/restaurant i la seva terrassa ubicada en el Pavelló de l’Administració del Recinte
Modernista de Sant Pau”, per no haver-se presentat en el termini concedit a l’efecte cap proposta
d’empresa licitadora interessada, d'acord amb els criteris i condicions establertes en el plec de
clàusules administratives i tècniques de la present licitació.
Segon.- Ordenar a l’Assessoria jurídica, la publicació de la present resolució de declaració de
procediment desert que deixa sense efectes la tramitació de l’actual expedient de licitació “LICFP
19-67”, en el Perfil Contractant de la “Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”
a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE).
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Tercer.- Que es doni trasllat d’aquesta incidència al “Departament de Comunicació i Relacions
Institucionals” de la “Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, com a
departament gestor i responsable de l’execució de l’expedient de referència.
Barcelona, 27 de maig de 2020

Jordi Bachs i Ferrer
Director Gerent de la FP

