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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019017929

Per acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019 es va iniciar i aprovar
l'expedient de contractació del servei de menjador de les escoles bressol Baldufa,
Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa, es van aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i
es va convocar la licitació.
La licitació es divideix en dos LOTS:
LOT 1. Servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Baldufa", "L'Olivera" i " La
Devesa". Aquestes escoles compten amb cuina pròpia, on s'elabora diàriament els
menús a servir.
LOT 2. Servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Cavall Fort", "El Pont",
"El tren" i "Garbí". Aquestes escoles necessiten de servei de càtering, ja que no
disposen de cuina pròpia.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a diversos
criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), i la tramitació
de l'expedient és l'ordinària, de conformitat amb els articles 116 i següents de la llei.
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat
supera la xifra prevista a l'article 22.1.c) de la LCSP, d'acord amb el qual estan
subjectes a regulació harmonitzada els contractes de serveis quan el seu valor estimat
sigui igual o superior a 750.000 euros quan es tracti de contractes que tinguin per
objecte els serveis socials, o altres serveis específics enumerats a l'annex IV.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 10 de juny de 2019,
havent-se presentat a la licitació 5 empreses:
1.- BO I SA SERVEI D'APATS SL, amb NIF B55004436, pel lot 2.
2.- SERUNION SA, amb NIF A59376574, pel lot 1.
3.- SERHS FOOD AREA SL, amb NIF B59803825, pel lot 1.
4.- CATERING VILANOVA SL, amb NIF B17750746, pels lots 1 i 2.
5.- EUREST CATALUNYA SLU, amb NIF B58062027, pel lot 1.
En data 16 de juliol de 2019, en l'acte d'obertura del sobre número 3 que conté la
proposició relativa als criteris d'adjudicació econòmics i avaluables mitjançant xifres o
percentatges, del servei de menjador de les escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El
Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i la Devesa, la Mesa de Contractació va acordar
sol·licitar un aclariment a l'empresa SERHS FOOD AREA SL per tal que desglossés la
seva oferta, en el termes del model de proposició inclòs en el PCAP regulador de la
licitació, sense que això impliqués variació o concreció de l'oferta.L'empresa SERHS
FOOD AREA SL va presentar la informació sol·licitada dins el termini concedit a
l'efecte, declarant -se admès l'aclariment presentat per la mateixa, en l'acte de la Mesa
de Contractació celebrat el 29 de juliol de 2019.
Vistos els antecedents obrants a l'expedient 2019017566, d'acord amb l'informe tècnic
de valoració de les ofertes presentades, emès el dia 23 de juliol de 2019 per la cap de
secció d'Educació 0-6 i d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació del dia 29 de
juliol de 2019, en la qual, una vegada valorat l'informe tècnic, la Mesa va proposar a
l'òrgan de contractació, l'adjudicació del contracte del servei de menjador de les
escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa, a
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favor de les següents empreses:
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- En relació al LOT 1 a favor de l'empresa SERUNION SA, per haver obtingut major
puntuació.
- En relació al LOT 2 a favor de l'empresa BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL, per haver
obtingut major puntuació.
Atès que la Mesa de Contractació, en el mateix acte, també va proposar excloure de la
licitació a l'empresa CATERING VILANOVA SL, tant pel que fa al LOT 1 com al LOT 2,
per no seguir el model establert en el Plec de clàusules administratives Particulars, i
presentar una oferta d'impossible execució i inconsistent, de manera que es feia
inviable, pel que la mateixa no constituïa un defecte purament formal, que es podria
reconduir amb una petició d'aclariments, sinó que si així es procedís es produiria una
modificació en l'oferta del licitador.
Des del servei de Contractació i Compres es va requerir a l'empresa SERUNION SA la
constitució de la garantia definitiva, en relació al LOT 1, per import de catorze mil setcents quaranta-tres euros (14.743,00 €), i a l'empresa BO I SA SERVEI D'APATS SL,
en relació al LOT 2, per import de quinze mil sis-cents vuitanta euros (15.680,00 €),
corresponent al 5% del preu final ofert pels dos anys de contracte per cadascun dels
lots, IVA exclòs, a l'empara del que estableix l'article 107 de la LCSP i la clàusula 20
del PCAP regulador del contracte i la documentació que acredités la possessió i
validesa dels documents a què fa referència la clàusula 24 del PCAP.
Les entitats SERUNION SA i BO I SA SERVEI D'APATS SL van donar compliment als
requeriments dins el termini establert (RE 2019063404 de 07/08/2019, RE
2019065045 de 19/08/2019 i RE 2019065624 de 21/08/2019).
Vista la documentació existent a l'expedient i l'aportada per les empreses SERUNION
SA i BO I SA SERVEI D'APATS SL, en data 22 d'agost de 2019 es va reunir la Mesa
de Contractació i va acordar que havien estat completats els requisits de capacitat i
solvència requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida a la clàusula 24
del PCAP i substituïda en el seu dia pel DEUC, concretament la capacitat i solvència
econòmica, financera, tècnica o professional.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC que les
empreses SERUNION SA i BO I SA SERVEI D'APATS SL estan al corrent de
pagament amb les obligacions tributàries de l'Agència Tributaria i amb la Seguretat
Social, així com al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades
que consten en la Tresoreria municipal, en els termes previstos de la clàusula 24 del
PCAP.
De conformitat amb els articles 150, 151 i 158 de la LCSP.
De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de
l'Alcaldia d'1 de juliol de 2019, el qual resol delegar la competència en matèria de
contractació a favor de la Junta de Govern Local. Atès que per decret de l'Alcaldia d'1
d'agost de 2019, s'ha resolt avocar temporalment a aquesta alcaldia la competència de
la Junta de Govern Local en matèria de contractació mentre no se celebrin sessions
durant el mes d'agost.
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a les partides
consignades i pot ordenar-se la despesa proposada,
DECRETO
Primer.- EXCLOURE de la licitació, tant pel que fa al LOT 1 com al LOT 2, a l'empresa
CATERING VILANOVA SL, pels fets i raons exposats, en el cos d'aquesta resolució.
Segon.- ADJUDICAR la contractació del servei de menjador de les escoles bressol
Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa a les següents
empreses:
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* LOT 1, relatiu al servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Baldufa",
"L'Olivera" i " La Devesa", a favor de l'empresa SERUNION SA, amb NIF A59376574,
per un import màxim pels dos anys de contracte de tres-cents noranta-set mil noucents catorze euros (397.914,00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en trescents seixanta-un mil set-cents quaranta euros (361.740,00 €) de base, més trenta-sis
mil cent setanta-quatre euros (36.174,00 €) d'IVA calculat al tipus del 10%, d'acord amb
els preus unitaris i les condicions que consten en l'oferta presentada per l'empresa
SERUNION SA.
En tot cas, es tracta d'una contractació per preus unitaris, essent els aplicables els
continguts en l'oferta de l'adjudicatària.
La despesa màxima prevista per l'any 2019 (d' octubre a desembre, ambdós inclosos)
seria de seixanta-dos mil quatre-cents dotze euros amb dos cèntims (62.412,02 €), dels
quals cinquanta-sis mil set-cents trenta-vuit euros amb vint cèntims (56.738,2 €)
corresponen a la base imposable i cinc mil sis-cents setanta-tres euros amb vuitantados cèntims (5.673,82 €) d'IVA calculat al 10%, atesa la previsió que pugui iniciar-se
durant el mes de octubre de 2019, d'acord amb els termes establerts a l'article 153.3 de
la LCSP.
Amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal:
2019 200 32410 22610 (operació 220190019155) 14.550,02 €
2019 200 32410 22611 (operació 220190019155) 47.862 €
La despesa màxima prevista per l'any 2020 és de cent noranta-vuit mil nou-cents
cinquanta-set euros ( 198.957 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent
vuitanta mil vuit-cents setanta euros (180.870 €) de base, més divuit mil vuitanta-set
euros (18.087 €) d'IVA calculat al tipus del 10%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2020: 200 32410 22611
La despesa màxima prevista per l'any 2021 ( de gener a juliol ambdós inclosos) és de
cent vint-i-nou mil tres-cents vint-i-dos euros amb cinc cèntims ( 129.322,05 €) IVA
inclòs. Aquest import es desglossa en cent disset mil cinc-cents seixanta-cinc euros
amb cinquanta cèntims (117.565,5 €) de base, més onze mil set-cents cinquanta-sis
euros amb cinquanta-cinc cèntims (11.756,55 €) d'IVA calculat al tipus del 10%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2021: 200 32410 22611
Pel que fa als anys 2020 i 2021, atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
* LOT 2, relatiu al servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Cavall Fort",
"El Pont", "El tren" i "Garbí", a favor de l'empresa BO I SA SERVEI D'APATS SL, amb
NIF B55004436, per un import màxim pels dos anys de contracte de tres-cents
seixanta mil quatre-cents quaranta-vuit euros (360.448 €), IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en tres-cents vint-i-set mil sis-cents vuitanta euros (327.680,00 €) de base,
més trenta-dos mil set-cents seixanta-vuit euros (32.768,00 €) d'IVA calculat al tipus del
10%, d'acord amb els preus unitaris i les condicions que consten en l'oferta presentada
per l'empresa BO I SA SERVEI D'APATS SL.
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En tot cas, es tracta d'una contractació per preus unitaris, essent els aplicables els
continguts en l'oferta de l'adjudicatària.
La despesa màxima prevista per l'any 2019 (d' octubre a desembre, ambdós inclosos)
seria de cinquanta-sis mil setanta-vuit euros (56.078 €), dels quals cinquanta mil noucents vuitanta euros (50.980 €) corresponen a la base imposable i cinc mil noranta-vuit
euros (5.098 €) a l'IVA calculat al 10%, atesa la previsió que pugui iniciar-se durant el
mes de octubre de 2019, d'acord amb els termes establerts a l'article 153.3 de la
LCSP.
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Amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal:
2019 200 32410 22611 (operació 220190019155)

56.078 €

La despesa màxima prevista per l'any 2020 és de cent vuitanta mil dos-cents vint-iquatre euros (180.224 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa cent seixanta-tres mil
vuit-cents quaranta euros (163.840 €) de base, més setze mil tres-cent vuitanta-quatre
euros (16.384 €) d'IVA calculat al tipus del 10%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2020: 200 32410 22611
La despesa màxima prevista per l'any 2021 ( de gener a juliol ambdós inclosos) és de
cent disset mil cent quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims ( 117.145,6 €) IVA
inclòs. Aquest import es desglossa en cent sis mil quatre-cents noranta-sis euros
(106.496 €) de base, més deu mil sis-cents quaranta-nou euros amb seixanta cèntims
(10.649,6 €) d'IVA calculat al tipus del 10%.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2021: 200 32410 22611
Pel que fa als anys 2020 i 2021, atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
Tercer.- Les característiques i avantatges de les ofertes adjudicatàries, determinants de
la seva selecció, queden detallades en els informes de valoració dels diferents criteris
d'adjudicació degudament puntuats, essent els següent:
LOT 1. Servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Baldufa", "L'Olivera" i " La
Devesa":
SERUNION SA, amb NIF A59376574,
- Oferta econòmica: 35 punts
- Berenars anuals extraordinaris: 2 punts
- Menús gratuïts anuals: 1,71 punts
- Pa de pagès: 2 punts
- Anticipar informació relativa als menús mensuals: 3 punts
- Possibilitat de repetir: 2 punts
- Capacitat de resposta a possibles incidències: 14 punts
- Model de gestió del personal: 5,25 punts
- Valoració dels menús: 23,5 punts
- Millora de l'equipament: 2 punts
- Millores vinculades a l'objecte de contracte: 2 punts
TOTAL PUNTUACIÓ: 92,46 punts
LOT 2. Servei de menjador escolar per a les escoles bressol "Cavall Fort", "El Pont",
"El tren" i "Garbí":
BO I SA SERVEI D'APATS SL, amb NIF B55004436,
- Oferta econòmica: 35 punts
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- Berenars anuals extraordinaris: 2 punts
- Menús gratuïts anuals: 0 punts
- Pa de pagès: 1 punt
- Aigua envasada: 0 punt
- Anticipar informació relativa als menús mensuals: 3 punts
- Possibilitat de repetir: 2 punts
- Capacitat de resposta a les incidències: 14 punts
- Model de gestió de persona: 5 punts
- Valoració dels menús: 24,5 punts
- Millora de l'equipament: 2 punts
- Millores vinculades a l'objecte de contracte: 2,5 punts
TOTAL PUNTUACIÓ: 91 punts
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es publicarà en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores de la
contractació del servei.
Quart.- La durada del contracte s'estableix en dos anys.
La durada del contracte serà pel període comprès entre el mes de setembre de 2019 a
juliol 2021, coincidint amb el calendari escolar. En cas d'adjudicació del contracte un
cop s'hagi iniciat el curs escolar 2019/2020; el contracte serà efectiu el dia 1 del mes
següent a la seva formalització, tenint en compte l'establert, s'estableix com a data
d'inici el dia 1 d'octubre de 2019. Aquesta situació només tindrà efecte sobre el primer
any de contracte; i a partir del curs següent s'oferirà servei durant tot el calendari
escolar.
Així mateix, el contracte es podrà prorrogar, per períodes anuals, fins a un màxim de
dos anys més.
Cinquè.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
que han pres part en el procediment.
Sisè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, en el termini de
15 dies, d'acord amb l'article 151.1 de la LCSP.
Setè.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15
dies hàbils des de la remissió de la notificació d'adjudicació als licitadors, d'acord amb
l'article 153.3 LCSP, atès que el contracte és susceptible de recurs especial en matèria
de contractació.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament
de Girona, d'acord amb els apartats 1 i 3 de l'article 154 de la LCSP.
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Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Partides pressupostàries afectades:

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4585578 ZIHL6-TAF6L-SHICG ABE122CDF54B80862AA4F32D7734A812397124F1 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

2019 200 32410 22610 Despeses escoles bressol, 14.550,02€
2019 200 32410 22611 Despeses menjador escoles bressol, 47.862,00€
2019 200 32410 22611 Despeses menjador escoles bressol, 56.078,00€

Traspassat a la revisió tècnica en data 26 d'agost de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de desembre
de 2013.
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SIGNAT

