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Exp.: 2022008148 - C. 10.011.003

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 29 d'abril de 2022 ha
dictat la següent resolució:
" Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és 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.
Motivació de la necessitat del contracte:
.- 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
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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:
Insuficiència de mitjans propis:
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 vint-i-un cèntims (59.418,21 €), IVA inclòs.
Atès que el contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, d'acord
amb el previst als articles 25 i 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (d'ara endavant LCSP).
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir
per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles
131 i 159.6 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en
virtut de la delegació efectuada per l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret núm.
2021000576, de data 13 de gener de 2021.
DECRETO
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de càtering abril, maig juny i
primera quinzena de juliol de 2022 a les escoles bressol municipals "Cavall Fort", "El
Pont", "El Tren" i "Garbí", incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article
116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació del servei de càtering abril, maig
juny i primera quinzena de juliol de 2022 a les escoles bressol municipals "Cavall
Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí", amb un import de licitació de cinquanta-nou mil
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quatre-cents divuit euros amb trenta-dos cèntims (59.418,32 €), IVA inclòs, i una
durada de 3,5 mesos, comptat a partir de l'endemà de la data de formalització del
contracte.
L'import total de la despesa ascendeix a 59.418,21 €, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 54.016,55 € (cinquanta-quatre mil setze euros amb cinquanta-cinc
cèntims) de pressupost net, més 5.401,66 € (cinc mil quatre-cents un euros amb
seixanta-sis cèntims) en concepte d'IVA calculat al tipus del 10%.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del servei de
càtering abril, maig juny i primera quinzena de juliol de 2022 a les escoles bressol
municipals "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí", que consten incorporats a
l'expedient amb el codis que s'identifiquen a continuació HIL5O-MB2XY-8RMOX i
UVUJK-DLSPN-3LE9C adquirint validesa amb l'aprovació de la present resolució.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Partida 2022 510 32300 22611 Despeses Menjador Escoles Bressol (RC
220220009834)
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del servei de
càtering abril, maig juny i primera quinzena de juliol de 2022 a les escoles bressol
municipals "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí" que es tramitarà pel
procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la
present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i
135 de la LCSP."
Documents incorporats a l'expedient:
AN - plec prescripcons tècniques
CSV: HIL5O-MB2XY-8RMOX
AN - plec administratiu
CSV: UVUJK-DLSPN-3LE9C
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

