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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL BALDUFA,
CAVALL FORT, EL PONT, EL TREN, GARBÍ, L'OLIVERA I LA DEVESA

Lloc : Sala Renart de l'Ajuntament de Girona
Data : 29 de juliol de 2019
Hora : 13:11
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
També hi són presents:
La senyora Victòria Vilà Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Sánchez Nonell, cap de servei d'Educació.
L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte del servei de menjador de les escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El
Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa, a favor de les empreses que hagin presentat les ofertes
més avantatjoses.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, el punt 7 de la Disposició addicional segona
i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la LCSP.
L'objecte de la licitació es divideix en 2 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, per un pressupost base de licitació de tres-cents seixanta-un mil set-cents quaranta
euros (361.740,00 €), IVA exclòs.
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, per un pressupost base de licitació de tres-cents vint-i-set mil sis-cents vuitanta
euros (327.680,00 €), IVA exclòs.
Obert l'acte, la Secretària de la Mesa dona lectura de la clàusula 26 del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.
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D'acord amb l'acta de la Mesa de 16 de juliol de 2019, d'obertura del sobre número 3, la
Mesa va acordar requerir a l'empresa SERHS FOOD AREEA SL, aclariment del desglòs de
la seva oferta, en els termes del model de proposició inclòs en el plec de clàusules
administratives particulars regulador de la licitació, sense que això impliqués variació o
concreció de l'oferta, concretament:
Número de dinars anuals (*) x preu unitari = A
Número de berenars anuals (*) x preu unitari = B
Número d'esmorzars anuals (*) x preu unitari = C
Preu de l'oferta de l'empresa licitadora = Total de A + B + C
Vist que l'empresa de referència ha presentat la informació sol·licitada dins el termini
concedit a l'efecte, la Mesa procedeix a declarar admès l'aclariment presentat per SERHS
FOOD AREA SL, d'acord amb la clàusula 23 del PCAP, i a avaluar i classificar les ofertes
atorgant la corresponent puntuació.
Abans de procedir a puntuar les diferents ofertes, i en els termes de l'informe emès per la
cap de secció d'Educació 0-6 en data 23 de juliol del 2019, pel què fa a la proposta
presentada per CATERING VILANOVA SL, s'observa l'existència d'una incongruència en
relació amb l'oferta de berenars anuals extraordinaris, la mateixa ha ofertat, pel LOT 1 un
total de 2210 berenars anuals extraordinaris i pel LOT 2 un total de 2000.
La mesa comprova que el criteri de valoració recollia el següent:
1. Berenars anuals extraordinaris. Fins a 2 punts.
Es valorarà el subministrament de berenars anuals extraordinaris per a les festivitats que
celebren les escoles bressol (p.ex: castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, cloenda de
curs...).
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de nombre
d'infants[1] que hi ha a cada escola bressol, sense cost addicional per l'Ajuntament.
S'atorgarà la puntuació en relació a la fórmula següent:
Punts oferta presentada = Nombre berenars anuals extraordinaris ofertats X 0,5 punts
[1] Nombre d'infants per escola bressol:
Cavall Fort: 50 infants / Garbí: 70 infants / El Tren: 62 infants / El Pont: 62 infants
Baldufa: 122 infants / L'Olivera: 77 infants / La Devesa: 77 infants
Del criteri de valoració es recollia clarament que el màxim a ofertar eren 4 berenars anuals
extraordinaris.
La mesa, davant de la oferta presentada, considera la possibilitat de sol·licitar aclariment a
l'empresa, previ càlcul del número de berenars anuals extraordinaris, dividint l'oferta entre
el nombre d'infants per escola bressol i segons el LOT, i comprova que els nombres
resultants no és exacte, concretament, i pel que fa al LOT 1, el resultat és de 4,003, i pel
que fa al LOT 2: 4,098, pel que es descarta la possibilitat de sol·licitar aclariment, doncs es
produiria una modificació de l'oferta, casos en els que no procediria la petició en els termes
del previst a la clàusula 23 del PCAP, en la que es recull " La Mesa de contractació podrà
sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament
es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte
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entre empreses licitadores".
D'acord amb l'article 84 del RD 1098/2001, que recull "Si alguna proposición no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la
mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras
del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para
el rechazo de la proposición."
La mesa proposa excloure de la licitació a l'empresa CATERING VILANOVA SL, tant pel
què 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 fa inviable, pel que la mateixa no constitueix 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, en aquest sentit la Resolució del Tribunal
Administratiu de Castella i Lleó en la resolució 73/2015, de 27 de agost, va analitzar si
s'hauria hagut de sol·licitar un aclariment de l'oferta presentada abans d'acordar l'exclusió
de la recurrent. En aquest sentit aquest Tribunal recorda que, en tot cas, la valoració
d'oportunitat i legalitat d'aquesta possibilitat competeix, cas per cas, a la Mesa de
contractació (per totes, Resolucions del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de
Castella i Lleó 33/2014, de 25 de març i 39/2015, de 28 de maig), que haurà de concretar
quins defectes de la documentació presentada pels licitadors es troben dins dels conceptes
"foscor o inconcreció" i quins impliquen modificar la seva oferta i atempten al principi
d'igualtat.
En la mateixa línia la resolució número 1057/2016 del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals o bé la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
29 de març de 2012 (assumpte C-599/10 SAG ELV Slovensko i altres).
En el mateix sentit la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars, que
recull els supòsits en els que les ofertes han de ser rebutjades per la Mesa de Contractació
mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa suficient per al rebuig el canvi o
omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit. Supòsit últim que no es
donaria en el present cas, doncs el fet d'atorgar la possibilitat d'esmena a l'empresa
CATERING VILANOVA SL, implicaria modificació en l'oferta presentada com s'ha exposat
abans.
Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les empreses que consten en
l'informe tècnic de valoració de les proposicions presentades, emès per la cap de secció
d'Educació 0-6 en data 23 de juliol de 2019, donant a conèixer la puntuació obtinguda per
les empreses licitadores:

EMPRESA
1. BO I SA SERVEI D'APATS SL
Lot número 2

VALORACIONS
Criteris econòmics o qualitatius

TOTAL
43,00

Econòmica

43,00 punts

Tècnica

48,00 punts

91,00
punts
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Lot número 1
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3. SERHS FOOD AREA SL
Lot número 1

5. EUREST CATALUNYA SLU
Lot número 1

Criteris econòmics o qualitatius

45,71

Econòmica

45,71 punts

Tècnica

46,75 punts

Criteris econòmics o qualitatius

41,03

Econòmica

41,03 punts

Tècnica

40,25 punts

Criteris econòmics o qualitatius

43,43

Econòmica

43,43 punts

Tècnica

47,25 punts

92,46
punts

81,28
punts

90,68
punts

La Mesa dona la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de
valoració emès per la cap de secció d'Educació 0-6 i proposa a l'òrgan de contractació, els
següents punts:
- L'exclusió de la licitació de l'empresa CATERING VILANOVA SL, en relació als LOTS 1 i
2, atès que la proposta de l'empresa en el criteri número 2 (berenars anuals extraordinaris)
està fora dels límits definits en el plec de clàusules administratives particulars, en els
termes que consten en la present acta.
- 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 les següents empreses:
- 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.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:30 hores i
signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dona fe.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Berta Gratacós Cubarsí

M. Àngels Planas i Crous

