DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
Per mitjà de Decret de la Presidència de 28 d’octubre de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació
del servei de menjador escolar de l’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant procediment
obert harmonitzat, i per un valor estimat de 318.043,80 euros.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 27 de novembre de 2021 a
les 23:59h, s’ha presentat a la licitació la següent oferta:


SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL , amb NIF B66956988, i domicili a l’Av. Josep
Terradellas, 34, codi postal 08029 de Barcelona (Barcelona) (Registre Entrada E2021008682 de
26.11.2021).

En data 30 de novembre de 2021, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del A (documentació
administrativa) i es valora la documentació presentada pel licitador en el termini conferit, a efectes de
declarar-ne la seva admissió o exclusió. Qualificada la documentació presentada, la mesa acorda
admetre el següent licitador:


SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL , amb NIF B66956988, i domicili a l’Av. Josep
Terradellas, 34, codi postal 08029 de Barcelona (Barcelona) (Registre Entrada E2021008682 de
26.11.2021).

En data 9 de desembre de 2021, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del B (oferta econòmica
i criteris avaluables de forma automàtica). El mateix dia, s’emet l’informe tècnic de valoració de les
ofertes que conclou:
L’oferta presentada per l’empresa ha estat:
OFERTA ECONÒMICA
SERUNION
Menú

1,72 €

Cuiner/a

15,49 €

Monitors

13,95 €

Coord. Monitors

16,50 €

CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ
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ÍTEMS A VALORAR
Producte de temporada

SERUNION
8 productes

Varietat de fruita

4 varietats

Producte ecològic

4 productes

Producte integral

4 productes

Pa

Sí

Varietat de carns

8 productes

Varietat de peixos

6 productes

Afectació del menú a intoleràncies

Si

Producte de Km 0

12 productes

Producte de producció integrada

5 productes

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
ÍTEMS A VALORAR
SERUNION
Economia Social
4 productes
Innovacions tecnològiques
Si
Hores coordinador de zona
5 hores
Activitats setmanals
10 activitats
Formació contínua
Totes les proposades
Pla de comunicació amb les famílies
2 canals
Sessions informatives
2 sessions
MILLORES
ÍTEMS A VALORAR

SERUNION

Congelador

SÍ

Descalcificador

SÍ

Guixeta

SÍ

Joc Kapla

SÍ

Formació extraordinària

SÍ

Conclusions
Amb tot, la puntuació total a partir de les ofertes presentades per les empreses pel procés de
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contractació del servei de menjadors de L’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, ha estat la
següent:
CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ
PUNT.
MÀXIMA

SERUNION

Producte de temporada

4

4

Varietat de fruita

4

4

Producte ecològic

2

4

Producte integral

4

4

Pa

5

5

Varietat de carns

4

4

Varietat de peixos

3

3

Afectació del menú a intoleràncies

3

3

Producte de Km 0

24

24

Producte de producció integrada

10

10

TOTAL
MENÚ

63

63

ÍTEMS A VALORAR

CARACTERÍSTIQUES

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Economia social

2

2

Innovacions tecnològiques

2

2

Hores coordinador de zona

5

5

Activitats setmanals

20

20

Formació contínua

7

7

Pla de comunicació amb les famílies

2

2

Sessions informatives

5

5

43

43

PUNT.
MÀXIMA

SERUNION

5

5

TOTAL
SERVEI

FUNCIONAMENT

DEL

MILLORES
ÍTEMS A VALORAR
Congelador
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Descalcificador

5

5

Guixeta

3

3

Joc Kapla

2

2

Formació extraordinària

3

3

TOTAL MILLORES

18

18

OFERTA ECONÒMICA

30

30,00

TOTAL PUNTUACIÓ

154

154,00

En data 10 de desembre de 2021 es requereix a SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, que
aporti la documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació del contracte; requeriment que es
respon correctament tal i com consta a l’expedient.
La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que l’aplicació
pressupostària 2021.81.326.2279924 “Menjador escolar Rocalba”, hi ha prevista consignació suficient
per fer front a la despesa.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 19 de gener de 2022 i per tal de complir amb el que preveu la
clàusula 18 del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta
resolució a la propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP.
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019 en
relació amb el Reglament Orgànic del Consell comarcal.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
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3. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a SERUNION
ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL, amb NIF B66956988.
El preu d’adjudicació s’estableix en 57.070,98 € IVA inclòs, que es desglossen en 54.164,28 € de
base imposable i 2.906,70 € d’IVA calculat al 10%,excepte pels serveis de coordinadora de monitors
i monitoratge que estan exempts d’IVA.
El preu per unitat d’execució és el següent:
Unitat d’execució
Menú
Cuiner/a
Monitors
Coordinador monitors

Preu ofert
1.72 €
15.49 €
13.95 €
16.50 €

La durada del contracte serà des de la seva formalització fins a la finalització del curs escolar 20212022. El contracte podrà tenir 2 pròrroga/es d’1 curs de durada cadascuna.
4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021.81.326.2279924 “Menjador escolar
Rocalba”.
5. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant, compareguin davant el Consell Comarcal de la Garrotxa a fi de
formalitzar els corresponents contractes administratius, sempre en cas que durant aquest termini no
es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
6. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1. Notificar aquests acords als licitadors.
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