ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2021, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : M. Dolors Carreras Casany, Xavier Lorenzo
Torres, Montserrat Camara Casañas i Jose Manuel Cabada Juez:
…/…
De conformitat amb el previst a la clàusula 2.12 del Plec de clàusules administratives i
a l’article 151 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP)

Segon.- Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:
1. CUINA GESTIÓ SL
2. GRUP CASAS GARRAF, SL
3. 7 I TRIA, SA
Tercer.- En data 4 de juny de 2021 es va reunir la mesa de contractació, aixecant-se
l’acta als efectes d’obertura dels sobres 1 i 2, i es va comprovar que les empreses
complien amb la documentació establerta al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Quart.- En data 28 de juny de 2021 es va reunir novament la mesa de contractació per
tal de procedir a la valoració del sobre 3 presentat per les empreses licitadores,
aixecant-se l’acta que, a continuació es transcriu:
.../...

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE
MENJADOR, EN LA MODALITAT DE CÀTERING, A LA LLAR D’INFANTS EL
TRENET– SOBRE 3Cunit, 28 de juny 2021
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Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de maig de 2021 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix
el contracte pel servei de menjador, en la modalitat de càtering, als infants de la Llar
d’Infants “El Trenet”.

CERTIFICAT

ANTECEDENTS

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

EXPOSO:

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 2.2.4 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte del servei de
menjador, en la modalitat de càtering, als infants de la Llar d’Infants “El Trenet”, per
procediment obert, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de
maig de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació a les 09:30 hores, integrada
pel Sr. JAUME CASAÑAS CARBALLIDO, Alcalde de la Corporació municipal, com a
President, la Sra. ANABEL LAFUENTE GARCÍA actuant en representació del
Secretari de la Corporació, MERITXELL FILBÀ ESTRADER actuant en representació
de l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ, Funcionària de la
Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dóna fe de
l'acte.

.../...

INFORME

ASSUMPTE: VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE MENJADOR, EN LA
MODALITAT DE CÀTERING, A LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET” DE CUNIT
Regidoria d’Educació

CERTIFICAT

Exp. 757/2021

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

Per part de la Secretària s’explica als membres de la mesa el contingut de l’informe de
valoració de la documentació presentada en el sobre 2, relatiu als criteris subjectes a
un judici de valor, per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a
continuació:

1. En data 2 de juny de 2021 ha finalitzat el termini de presentació de proposicions per
a prendre part en la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei
de menjador, en la modalitat de càtering, a la llar d’infants “El Trenet” de Cunit, amb
número d’expedient 757/2021.
2. En data 4 de juny de 2021 s’ha reunit la Mesa de Contractació per l’obertura dels
sobres 1 i 2 de les propostes que han concorregut a la licitació del contracte, sent
aquestes les que es detallen a continuació:
Empresa

NIF

A

CUINA GESTIÓ, SL

B43642222

B

GRUPCASASGARRAF, SL

B55730063

C

7 I TRIA, SA

A61046017

3. Analitzada la documentació continguda al sobre 2 de cada proposta presentada,
amb la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació la valoració dels
quals depèn d’un judici d valor, s’informa que aquestes s’ajusten al Ples de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Codi Validació: 43EJHW444CN72HA4RHP4GQYWN | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 8

FETS

4. El PCAP proposa adoptar aquests crides d’adjudicació als efectes de donar
compliment al principi d’eficiència de l’administració així com la possibilitat
d’incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en
l’execució de les prestacions contractuals.
La puntuació màxima que es podrà atorgar serà de 25 punts.
5. El punt I.1 del quadre de característiques del PCAP indica que “Per la valoració dels
criteris no avaluables mitjançant xifres o percentatges que s’indiquen a continuació,
els licitadors presentaran una memòria en la que hi faran constar la informació
necessària, acompanyada dels certificats o declaracions jurades en relació a la
idoneïtat dels proveïdors de productes ecològics i de productes de proximitat, si
s’escau.”

6.1.1.Alternança de les tècniques de cocció.......................fins a 4 punts.
6.1.2.Incorporació de productes de proximitat de caràcter autòcton........fins a 4 punts.
6.1.4.Incorporació de productes ecològics ......................fins a 4 punts.
La proposta presentada per 7 i TRIA, SA. incorpora a la memòria els menús proposats per
tots els mesos de l’any, on es pot comprovar una millor alternança de tècniques de cocció,
així com la incorporació de productes de proximitat i ecològics. Incorpora a més a mes
certificats del productes ecològics emprats, així com l’adhesió al sistema de venda de
proximitat.
La proposta presentada per GRUPCASASGARRAF SL, incorpora exemples de menús
proposats, on es pot comprovar l’alternança de les tècniques de cocció i la incorporació de
verdures de temporada. En quant als productes de proximitat i al productes ecològics, fa
esment a la memòria, si bé no s’aporta cap certificat.
Per últim, la proposta presentada per CUINA I GESTIÓ, SL, fa esment a l’alternança de les
tècniques de cocció, i a la incorporació de productes de proximitat i verdures de
temporada, si bé no incorpora exemples de menús diaris. No fa referència a la utilització
de productes ecològics, i tampoc acredita l’adhesió al sistema de venda de proximitat
Per tot el que s’ha exposat els tècnic signants emeten la següent valoració:

Criteris valorats

Alternança de les tècniques de cocció (fins a 4 punts)
Incorporació de productes de proximitat de caràcter
autòcton (fins a 4 punts)
Incorporació de verdures de temporada cada dia de la
setmana (fins a 4 punts)
Incorporació de productes ecològics(fins a 4 punts)

PUNTUACIÓ (màxim 16
punts)
CUINA GRUPC 7
I
I
ASASG TRIA,
GESTI ARRAF, SA
Ó, SL
SL
2
4
4
2
2
4
1

4

2

0

2

4

CERTIFICAT

6.1.3.Incorporació de verdures de temporada cada dia de la setmana...fins a 4 punts.
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6.1. Qualitat dels productes i dels menús..................................... fins a 16 punts.

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

6. Les 3 empreses licitadores amb presentat una memòria explicativa que es
procedeix a valorar a continuació de conformitat amb els criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, els quals s’especifiquen al PCAP:

TOTAL

5

12

14

6.2. Qualitat del servei a prestar ..................................................fins a 5 punts.
En aquest punt l’oferta presentada per 7 I TRIA, SA, en opinió dels tècnics signants, és
mes detallada i completa que les altres. Detalla l’organització del personal, les tasques de
cada un d’ells, i el Pla de formació del personal.
La oferta de CUINA I GESTIÓ, SL, no desenvolupa amb tant detall els aspectes de la
qualitat del servei. Explica el pla formatiu del personal, pero no detalla la resta d’aspectes
valorats, com per exemple l’organització del treball
Per últim, l’oferta de GRUPCASAS GARRAF,SL, tampoc detalla els aspectes organitzatius
i de qualitat del servei. Tampoc fa esment a la formació del personal i a les seves tasques.

Qualitat del servei a prestar (fins a 5 punts)
TOTAL

6.3. Capacitat de resposta davant de possibles incidències ............... fins a 4 punts.
En aquest punt, en opinió dels tècnics signants, també destaca l’oferta presentada per 7 i
TRIA,SA. En quant a la seva capacitat de resposta es valora molt positivament el fet de la
proximitat de la cuina a l’escola Pompeu Fabra de Cunit, en quant a la rapida resposta,
que es pot donar davant incidències en el servei.

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

Criteris valorats

PUNTUACIÓ (màxim 5
punts)
CUINA GRUPC 7
I
I
ASASG TRIA,
GESTI ARRAF, SA
Ó, SL
SL
2
1
5
2
1
5

CERTIFICAT

Per tot el que s’ha exposat els tècnic signants emeten la següent valoració:

Criteris valorats

Capacitat de resposta davant de possibles incidències (fins
a 4 punts)
TOTAL

PUNTUACIÓ (màxim 4
punts)
CUINA GRUPC 7
I
I
ASASG TRIA,
GESTI ARRAF, SA
Ó, SL
SL
1
1
4
1

1

4

Per tot el que s’ha exposat els tècnic signants emeten la següent valoració global
dels criteris que depenen d’un judici de valor, la quals s’eleva a la mesa de
contractació per tal que adopti la decisió que estimi oportuna:
PUNTUACIÓ (màxim 25
punts)
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Per tant els tècnic signants emeten la següent valoració:

Criteris valorats

1.
QUALITAT DELS PRODUCTES I DELS MENUS
(fins a 16 punts)
- Alternança de les tècniques de cocció (fins a 4 punts)
- Incorporació de productes de proximitat de caràcter
autòcton (fins a 4 punts)
- Incorporació de verdures de temporada cada dia de
la setmana (fins a 4 punts)
- Incorporació de productes ecològics(fins a 4 punts)
2.
QUALITAT DEL SERVEI A PRESTAR (fins a 5
punts)
3.
CAPACITAT DE RESPOSTA DAVANT DE
POSSIBLES INCIDÈNCIES (fins a 4 punts)
TOTAL PUNTS JUDICI DE VALOR

CUINA
I
GESTI
Ó, SL

GRUPC
ASASG
ARRAF,
SL

7
I
TRIA,
SA

2
2

4
2

4
4

1

4

2

0
2

2
1

4
5

1

1

4

8

14

23

PROPOSTA NÚM. 1.- CUINA GESTIÓ SL, aporta la següent documentació:
ANNEX 4
Oferta econòmica

Sí
A + B = 34.035,60 (no hi ha millora del preu)

La puntuació de l’oferta econòmica presentada és de 0 punts

CERTIFICAT

Seguidament, el Presidenta ordena l’obertura del sobre 3 relatiu a la proposta
econòmica i documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica
presentada per les empreses licitadores, certificant la secretària la relació de
documents següents:

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

.../...

Millores
8 punts

Total de _8 punts

PROPOSTA NÚM. 2.- GRUP CASAS GARRAF, SL aporta la següent documentació:
ANNEX 4

No.

Al sobre 3 no s’ha incorporat el model ANNEX 4 i per tant, d’acord amb la clàusula
2.2.4 del PCA comporta la no valoració dels criteris corresponents i l’exclusió del
procediment.
Total de _0 punts

Codi Validació: 43EJHW444CN72HA4RHP4GQYWN | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 8

Proposta de menú de sopar

PROPOSTA NÚM. 3.- 7 I TRIA, SA, aporta la següent documentació:
ANNEX 4
Oferta econòmica

Sí
A + B = 31.996,80€

La puntuació de l’oferta econòmica presentada és de 49 punts
Millores
Berenars extraordinaris
3
Oferta de menús gratuïts
4 diaris
Proposta de menú de sopar sí

6 punts
12 punts
8 punts

Total de 75 punts

Oferta
econòmica

millores

TOTAL

8

0

8

16

26

98

exclosa per manca annex 4
23

49

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
menjador, en la modalitat de càtering, als infants de la Llar d’Infants “El Trenet”, d’acord
amb el següent ordre de classificació:
1. 7 I TRIA, SA
2. CUINA GESTIÓ SL
D’acord amb la clàusula 2.9 del PCAP, es proposa a l’òrgan de contractació, la Junta de
Govern Local, l’adjudicació del contracte a l’empresa que ha obtingut la major puntuació:
7 I TRIA, SA
Seguidament i essent les 09 hores i 40 minuts.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...
Cinquè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2021 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte del servei de

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

CUINA GESTIÓ SL
GRUP CASAS GARRAF, SL
7 I TRIA, SA

Criteris
subjectius
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Empresa

CERTIFICAT

La Mesa acorda atorgar la següent puntuació per cadascun dels criteris establerts als plecs:

menjador, en la modalitat de càtering, als infants de la Llar d’Infants “El Trenet”,
atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el
següent ordre decreixent:
1. 7 I TRIA, SA
2. CUINA GESTIÓ SL
I va acordar requerir a l’empresa 7 I TRIA, SA per a que presentés en el termini de deu
dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment la documentació
establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- En data 21 de juliol de 2021, l’empresa 7 I TRIA, SA ha presentat la
documentació requerida, per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de
2021. I en data 23 de juliol de 2021 es completa el pagament de la garantia definitiva

Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització en data 27 de juliol de 2021 i
document comptable núm. 3230-2279915 de disposició de la despesa.

Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.

CERTIFICAT

FONAMENTS JURÍDICS

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

Setè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 23 de juliol de 2021 en relació a la
documentació presentada per l’empresa 7 I TRIA, SA.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

Primer.- ADJUDICAR el contracte pel servei de menjador, en la modalitat de càtering,
als infants de la Llar d’Infants “El Trenet” a l’empresa, 7 I TRIA, SA amb CIF
A61046017.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 13.057,44€ IVA inclòs (11.870,40€ més
1.187,04€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-0-32302279915.
Preveure l’autorització i disposició de la despesa pels imports següents:
Exercicis
2022
2023

import
35.907,96€
22.850,52€

Aplicació pressupostària
3230-2279915
3230-2279915

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa 7 I TRIA, SA que, en el termini màxim de quinze
dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de formalitzar el corresponent
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RESOLC

contracte administratiu.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització del
contracte en document administratiu no podrà efectuar-se abans que transcorri el
termini fixat a l’article 50.1.d) per la interposició de recurs especial.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte pel servei de menjador, en la
modalitat de càtering, als infants de la Llar d’Infants “El Trenet” al Tècnic de l’àrea de
Serveis a les persones de l’Ajuntament de Cunit, Sr. Santiago Sainz Molina.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

Cunit, data de signatura electrònica
El Secretari de la Corporació
Adolf Barceló Barceló

Vist i plau
L'Alcaldessa actal.
M. Dolors Carreras Casany
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I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

CERTIFICAT

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
…/…

Número: 2021-0319 Data: 28/07/2021

Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

