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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022013097

.- Amb data 25 de febrer de 2022 s'inicia l'expedient número 2022008148 per a la
contractació de la prestació del servei de menjador escolar a través d'un servei de càtering
a les escoles bressol municipals de Girona que no disposen de cuina pròpia, d'acord amb
les característiques que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques: Cavall Fort, El
Pont, El Tren i Garbí incloses en l'expedient.
.- La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil és una competència municipal
assumida per la Corporació Municipal, d'acord amb el previst a l'article 84.2 de la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya;
des de l'Ajuntament de Girona es gestionen 7 escoles bressol municipals per a atendre
l'etapa educativa dels 0-3 anys.
.- Des de la seva obertura, cadascuna de les escoles bressol municipals ofereixen el servei
de menjador als infants matriculats de les famílies que ho sol·liciten.
Considerant les infraestructures de les escoles, el servei de menjador s'organitza de dues
maneres diferenciades; "Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa" s'elabora el menjar al centre
perquè disposen de cuina pròpia (Lot 1). "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí" es dona
el servei amb els menús elaborats per un servei de càtering perquè no disposen de cuina
pròpia però si d'office, magatzem i menjador (Lot 2).
-Amb data 10 de gener de 2022 finalitzava el contracte adjudicat en data 29 d'agost de
2019.
-Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de setembre de 2021 es va iniciar i aprovar
l'expedient de contractació del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals
de Girona, i es va convocar nova licitació.
.- Segons consta a l'acta de la Mesa de Contractació de data 25 d'octubre de 2021 no va
rebre's cap proposició per al LOT 2 de la licitació referida.
.- Amb data 5 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local i atesa la manca de
presentació d'ofertes pel LOT 2, va declarar desert el LOT 2 de la licitació per la
contractació del servei a les escoles bressol municipals de Girona i es va acordar aprovar
la primera pròrroga del contracte del servei de menjador de les escoles bressol Cavall Fort,
El Pont, El Tren i Garbí.
.- Amb data 25 de novembre del 2021 l'empresa adjudicatària d'aquest no va acceptar la
pròrroga i va comunicar que a partir del dia 11 de gener del 2022 deixaven de prestar el
servei a les escoles bressol Cavall Fort, Garbí, Tren i Pont, pel que per acord de la JGL / de
21-01-2022 s'inicia tràmit de resolució del contracte.
.- A les escoles "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí" hi ha actualment 210 infants
matriculats i fan ús habitualment del servei de menjador uns 190 infants, el 90% dels
matriculats.
.- Atès que es va haver de contactar de forma urgent amb una empresa per garantir el
servei a partir del dia 12 de gener i que està previst iniciar un procediment de contractació
major del servei.
Insuficiència de mitjans propis:
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S'opta per la contractació amb tercers per a una millor eficiència del servei perquè la
corporació no disposa:
- de personal especialitzat en manipulació i preparació d'aliments per poder preparar els
menús que venen elaborats
- de xarxa logística per als subministrament. El subministrament dels menús requereix d'un
mitjà de transport especialitzat que garanteixi la seguretat i higiene dels aliments
- de capacitat per oferir el servei de manera simultània en les diverses escoles bressol.
Per tot això, es consideren insuficients els recursos personals i materials interns i s'opta per
a iniciar un contracte de serveis.
Atès que no es celebrarà el contracte de serveis amb la finalitat de contractar personal.
El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en cinquanta-nou mil quatre-cents
divuit euros amb trenta-dos cèntims (59.418,21€), IVA inclòs.
.- Amb data 19 de maig de 2022 finalitzava el termini de presentació de licitacions.
.- Dins el termini establert s'ha recepcionat una sola proposta per part de l'empresa
Càtering Vilanova SL amb NIF B17 750 746 . Un cop valorada ha obtingut una puntuació
de 60 punts d'un total de 100.
Previs els tràmits corresponents de l'expedient 2022008148, i d'acord amb l'informe
2022023181de valoració de les ofertes presentades, de 24 de maig de 2022 i l'informe
2022023185 de proposta d'adjudicació, de 25 de maig de 2022, emesos per la cap de
Servei d'Educació, en el que es proposa l'adjudicació a favor de l'empresa Càtering
Vilanova SL amb NIF B17750746, per ser la única classificada atès que no s'han presentat
més ofertes,
De conformitat amb els articles 158 i 159 de la LCSP
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 2021 510
32300 22611 Despeses menjador escoles bressol (20220023168) i pot ordenar-se la
despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2021002927, de data 16 de febrer de 2021,
DECRETO
Primer.- ADJUDICAR a l'empresa Càtering Vilanova SL amb NIF B17750746 la
contractació del servei de càtering a les escoles bressol municipals "Cavall Fort", "El Pont",
"El Tren" i "Garbí", pel Procediment Obert Simplificat Abreujat, amb una durada de 3,5
mesos, per import de cinquanta-nou mil quatre-cents divuit euros amb vint-i-un cèntims
(59.418,21 €).
Aquest import es desglossa en cinquanta-quatre mil setze euros amb cinquanta-cinc
cèntims (54.016,55 €) de pressupost net i cinc-mil quatre-cents un euros amb seixanta-sis
cèntims (5.401,66€) en concepte d'IVA calculat al tipus del 10%.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import 59.418,21€ amb càrrec a l'operació
220220023168 de la partida 2021 510 32300 22611 Despeses menjador escoles bressol
Tercer.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa Càtering Vilanova SL amb NIF B17750746
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Quart.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.
Cinquè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació en els
termes de la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona.

El regidor delegat d'Educació, Infància i Esports
Àdam Bertran i Martínez

Traspassat per a la seva signatura en data 26 de maig de 2022
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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