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Resolució de no adjudicació de l’expedient JU 2021 207
Modalitat

Contracte Públic

Expedient

JU-2021-207

Unitat
promotora
Procediment

Servei de Coordinació i Control Econòmic

Objecte

Servei d'alimentació per a les persones internes dels centres penitenciaris
Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona, Obert de Tarragona, i
l'explotació del servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre
Penitenciari Brians 1

Obert

Tipus

Import base €
Valor estimat
Pressupost licitació
Termini d'execució

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

23.833.920,60

-

-

8.710.017,75

871.001,78

9.581.019,53

18 Mesos

Anualitats

Import
base €

2021

1.464.939,00

2022

5.811.986,25

2023

1.433.092,50

IVA €
N7-IVA suportat no
deduïble 10%
N7-IVA suportat no
deduïble 10%
N7-IVA suportat no
deduïble 10%

Centre
gestor

Partida
pressupostària

JU03

D/227000600/2130/0000

JU03

D/227000600/2130/0000

JU03

D/227000600/2130/0000

Antecedents
1. El 28 de juny de 2021, la secretària general del Departament de Justícia va aprovar
mitjançant resolució administrativa, l’expedient per a la contractació del servei
esmentat. 5.
2. El 29 de juny de 2021 es va publicar l’anunci de licitació de l’expedient i es va obrir
un període de presentació d’ofertes que va finalitzar el 14 de juliol de 2021 a les
14:00 h.
3. Finalment, va presentar oferta a la present licitació l’empresa següent:
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4. Durant el període de presentació d’ofertes es van rebre diferent preguntes a
plataforma de les següents empreses: ARCASA, SERHS FOOD AREA SL i SERVEI
D’ÀPATS.
5. El dia 15 de juliol de 2021 a les 14h la Mesa va procedir a obrir el sobre A de
l’empresa licitadora i a demanar una esmena que l’empresa va presentar
correctament en termini. Conseqüentment, la Mesa va acordar admetre a l’empresa
SERUNION, SAU a la licitació.
6. El dia 21 de juliol de 2021 el servei de contractació del Departament de Justícia rep a
la bústia de correu, una notificació del TCCSP relativa a la presentació d’un recurs
especial (Expedient N-2021-0340) en matèria de contractació contra els Plecs de
clàusules administratives, Plecs de prescripcions tècniques i resta de documentació
contractual que regeixen el contracte de serveis d’alimentació per als interns dels
centres penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona i Obert de
Tarragona, i l’explotació del servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre
Penitenciari Brians 1” (Expedient JU-2021-207), on demana per altressí la suspensió
de l’expedient, argumentant que “de seguir amb el procediment de licitació i ser
formalitzat el contracte es provocarien uns greus danys i perjudicis de difícil o
impossible reparació”.
7. El mateix dia 21 de juliol de 2021 estava prevista la obertura del sobre B a les 13h, al
rebre el correu de notificació del recurs a les 12.25h, la Mesa es reuneix a les 13h i
en vista de la mesura provisional de suspensió de l’expedient per part de SERHS
FOOD AREA SL, la Mesa proposa acordar la suspensió de l’expedient a l’espera que
el TCCSP resolgui sobre aquesta mesura i eleva aquesta proposta a l’òrgan de
contractació.
8. Per l’exposat, en data 26 de juliol de 2021 el secretari general va acordar suspendre
la tramitació de l’expedient JU-2021-207 dels serveis d'alimentació per a les
persones internes dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de
Girona, Obert de Tarragona, i l'explotació del servei de cafeteria i menjador de
funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1 com a conseqüència de la petició de
SERHS FOOD AREA SL, solꞏlicitada en el recurs especial en matèria de contractació
(Expedient N-2021-0340) a l’espera del pronunciament del TCCSP.
9. El 21 de desembre de 2021 Resolució: 379/2021 (recurs N-2021-0340), el Tribunal
català de contractes del sector públic acorda el següent:
1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per R.B.M.,
en nom i representació de l’empresa SERHS FOOD ÀREA SL, contra els plecs que
han de regir la licitació del contracte mixt del servei d’alimentació per a les persones
internes dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona i
Obert de Tarragona, i d’explotació del servei de cafeteria i menjador de funcionaris
del Centre Penitenciari Brians 1, que tramita el DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (expedient JU-2021-207).
2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest
Tribunal mitjançat la Resolució S-98/2021, de 28 de juliol.
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3.- Declarar que s’aprecia la concurrència de temeritat i mala fe en la interposició del
recurs i, en conseqüència, imposar a SERHS FOOD ÀREA, SL la multa prevista en
l’article 58.2 de la LCSP en l’import de 5.300 euros.
4.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.
10. Resolt el recurs plantejat, la mesa de contractació, en reunió de data 17 de març de
2022 procedeix a obrir el contingut del sobre B presentat per l’empresa SERUNION
SAU i posteriorment, en data 14 de març de 2022 es rep l’informe de tècnic de
valoració proposta d’adjudicació elaborat per la cap del Servei de Coordinació i
Control Econòmic i, tot seguit, la mesa de contractació, proposa a l’òrgan de
contractació adjudicar l’expedient a la única empresa presentada, SERUNION SAU.
11. L’acta de la reunió es va publicar al perfil de contractant del Departament de Justicia
en data 25 de març de 2022.
12. Amb posterioritat, i en fase de presentació de documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs (article 140 de la LCSP), en data 29 de març de
2022, el Sr. Antonio Llorens Tubau, en representació de SERUNION SAU,
presenta un escrit en virtut del qual solꞏlicita, i es reprodueix literalment “se tenga por
comunicada formalmente la retirada de la oferta por parte de SERUNION SAU en el
marco del Expediente JU-2021-207 como consecuencia de un drástico incremento
de los costes de materia prima que hacen inviable la oferta presentada, lo anterior
considerando que la adjudicación no se ha producido en el plazo de dos meses
previsto en el art. 158 de la LCSP, sin que resulten de aplicación los efectos
previstos en el artículo 153.4 de la LCSP, ni la exigencia de penalidades ni la
indemnización por daños y perjuicios.” Justifica en el seu escrit la inviabilitat de
l'oferta presentada pel sobre cost de matèries primeres no imputable a l'empresa,
això considerant que l'adjudicació no s'ha produït en el termini de dos mesos previst
a l'art. 158 de la LCSP.
Així, en el seu escrit, SERUNION SAU, exposa que s’ha produït un increment
considerable dels costos del contracte, sobretot pel que fa a l’adquisició de les
matèries primeres, degut a factors externs com: “ el aumento de la demanda de
materias primas, inicialmente en China, pero también en el resto del mundo al calor
de la recuperación económica, la lenta recuperación de la capacidad productiva a
nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia provocada por el COVID-19, el
incremento en los precios del transporte marítimo de mercancías y los recortes de
suministro por las asimetrías en las rutas comerciales y la reducción de
contenedores disponibles, el encarecimiento de la energía, un dólar más bajo (la
mayoría de las materias primas se producen en los mercados emergentes pero su
precio suele expresarse en dólares y así, cuando el dólar se debilita, el precio de
estas materias primas en términos de dólares aumenta) e, incluso, las propias
estrategias comerciales de los países productores de materias primas.
Adicionalmente, la reciente y lamentable invasión de Rusia a Ucrania ha acrecentado
el coste de materias primas básicas para el negocio de la restauración...”
El proposat adjudicatari en el seu escrit també indica que “el precio de adquisición de
las materias primas alimentarias es un factor determinante para SERUNION SAU a
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la hora de realizar las propuestas económicas y establecer los márgenes mínimos
para que nuestra empresa se mantenga sostenible. Se entiende pues que, desde el
momento en el que SERUNION SAU pudo realizar sus previsiones para preparar su
oferta en el concurso y prestar los servicios - estableciendo unas cálculos dentro de
unos márgenes y contando con riesgos lógicos- hasta hoy; la situación se ha
desvirtuado tanto en un contexto global y de carácter transversal; que aplicar las
mismas condiciones que al inicio del contrato supondría una distribución imparcial de
los riesgos al suponer el conflicto bélico una alteración sobrevenida del contexto
socioeconómico existente.”
D’altra banda, fa referència a l’article 158.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el qual diu que quan per adjudicar el contracte
s’hagi de tenir en compte una pluralitat de criteris, o si s’utilitza un únic criteri aquest
sigui el del cost inferior del cicle de vida, el termini màxim per efectuar l’adjudicació
és de dos mesos a comptar de l’obertura de les proposicions, llevat que el plec de
clàusules administratives particulars n’hagi establert un altre, i indica que mitjançant
resolució de data 25 de març de 2022, aquest Òrgan de Contractació va acordar la
proposta d’adjudicació a favor de SERUNION SAU, és a dir, vuit mesos posteriors a
l’obertura del Sobre A. Indica, doncs, que el present procediment s'ha dilatat tant en
el temps que, a data del present escrit, resulta inviable mantenir els preus oferts per
SERUNION SAU el 14 de juliol passat de 2021, data de presentació de l'oferta,
màxim considerant el dràstic increment dels costos de primera matèria fruit de la
situació conjuntural que s’està donant en aquests moments a tot el món.
13. En data 2 d’abril de 2022, la cap del Servei de Coordinació i Control Econòmic proposa
“Acceptar la retirada de l’oferta presentada per l’empresa SERUNION SAU, única
empresa interessada en la licitació de l’expedient JU-2021-207 del Servei d’alimentació
del centre penitenciari Brians 1, i centres oberts de Barcelona, Girona i Tarragona, atès
que els motius que ho justifiquen són plenament vàlids, queden suficientment justificats i
no són imputables ni al previst als plecs del contracte ni a l’empresa licitadora, i accepta
els arguments de l’adjudicatària consistents en la retirada de la seva oferta per motius
justificats.
14. Presentats els escrits de renúncia de SERUNION SAU i l’informe de la cap del Servei de
Coordinació i Control Econòmic d’acceptació de la retirada de la oferta al membres de la
mesa de contractació, aquests, en data 4 de maig de 2022 acorden aturar la present
licitació, i aplicar les previsions de l’article 152 LCSP, segons el qual proposen a l’òrgan
de contractació que acordi no adjudicar el contracte, sense que calgui en aquest cas
compensar als candidats que han pres part en la licitació.
Fonaments jurídics
I.

Article 158.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
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II.

Article 152 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el qual l’òrgan de
contractació pot acordar abans de la formalització no adjudicar o celebrar el contracte
per raons degudament justificades en l’expedient.

RESOLC:
1.
2.

Acceptar la retirada de la oferta per part de la proposada adjudicatària, SERUNION
SAU, i, per tant, no adjudicar el contracte, sense que calgui compensar al candidat que
va resultar proposat adjudicatari.
Notificar la present resolució als interessats en la licitació.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)
Secretari General
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