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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1, DEL 
SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS “BALDUFA”, 
“CAVALL FORT”, “EL PONT”, “EL TREN”, “GARBÍ”, “OLIVERA” I “LA DEVESA” 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 28 d’abril de 2015 
Hora: 10:00 hores 
Assistents:  

- President:  Sr. Carles Puigdemont Casamajó, alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal  

- Sra. Olga Felip Tarragó, cap d’Educació i Esports 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la Corporació  
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte de servei de menjador de les escoles bressol municipals 
“Baldufa”, “Cavall Fort”, “El Pont”, “El Tren”, “Garbí”, “L’Olivera” i “La Devesa” per un 
import anual màxim de licitació pel conjunt de les escoles bressol és de 
346.460,00€ IVA exclòs. Desglossat en: 
Bloc I: Escoles bressol: Cavall Fort, El Pont, El Tren i Garbí: 166.080,00€ IVA 
exclòs 
Bloc II: Escoles Bressol: Baldufa, L’Olivera i La Devesa: 180.380,00€, IVA exclòs 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2014 i 
modificat per acord de Ple el 18 de desembre de 2014, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent les següents empreses:  
 

- HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, SA (LOT 2) 
- ENDERMAR, SL (LOT 1 I LOT 2) 
- ADARA SENIORS SERVICE, SL (LOT 2) 
- EUREST CATALUNYA, SL (LOT 1 I LOT 2) 
- ISS SOLUCIONES DE CÁTERING, SL (LOT 2) 
- CLECE, SA (LOT 2) 
- ARAMARK, SERVICIOS DE CÁTERING, SLU (LOT 2) 
- SERUNION, SA (LOT 1 I LOT 2) 
- CÀTERING VILANOVA, SL (LOT 1 I LOT 2) 
 

 
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 



dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XVII del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les següents 
empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la següent 
documentació:   
  

HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, SA 

- La declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió 
temporal, en la que expressi que la persona física o els administradors de la persona 
jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les prohibicions per a contractar amb 
l'Administració, de l'article 60 del TRLCSP, i d'estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Sens perjudici de que la justificació 
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari 
a favor del qual es vagi a efectuar. (Annex I). 

- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec (IDENTIFICAR-LO) pel supòsit que resulti 
adjudicatari. 

- El documentació acreditativa de tenir a disposició el Registre Sanitari General.  

- El document de compromís de l’obligació d’assignar al servei només personal que 
disposi de la formació exigida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
respecte a la manipulació d’aliments. 

- L’acreditació de tenir implementat un Sistema d’Autocontrol basat en l’Anàlisi de 
Perills i Punts de Control Crític (APPCC): Pla de control de l’aigua potable, Pla de 
neteja i desinfecció, Pla de control de proveïdors, Pla de manteniment d’instal·lacions, 
equips, estris, Pla de Formació del personal, etc.  

- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A.5 del plec en qüestió en el supòsit de que 
resulti adjudicatari (identificant el plec). 

 
ADARA SENIORS SERVICE, SL 
 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec (IDENTIFICAR-LO) pel supòsit que resulti 
adjudicatari. 

- El documentació acreditativa de tenir a disposició el Registre Sanitari General.  

- El document de compromís de l’obligació d’assignar al servei només personal que 
disposi de la formació exigida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
respecte a la manipulació d’aliments. 

 
EUREST CATALUNYA, SL 
 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec (IDENTIFICAR-LO) pel supòsit que resulti 
adjudicatari. 

 



- L’acreditació de tenir implementat un Sistema d’Autocontrol basat en l’Anàlisi de 
Perills i Punts de Control Crític (APPCC): Pla de control de l’aigua potable, Pla de 
neteja i desinfecció, Pla de control de proveïdors, Pla de manteniment d’instal·lacions, 
equips, estris, Pla de Formació del personal, etc. 

 
CLECE, SA 
 
- La declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió 
temporal, en la que expressi que la persona física o els administradors de la persona 
jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les prohibicions per a contractar amb 
l'Administració, de l'article 60 del TRLCSP, i d'estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Sens perjudici de que la justificació 
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari 
a favor del qual es vagi a efectuar. (Annex I). 

- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec (IDENTIFICAR-LO) pel supòsit que resulti 
adjudicatari. 

- La documentació acreditativa de tenir a disposició el Registre Sanitari General.  

- L’acreditació de tenir implementat un Sistema d’Autocontrol basat en l’Anàlisi de 
Perills i Punts de Control Crític (APPCC): Pla de control de l’aigua potable, Pla de 
neteja i desinfecció, Pla de control de proveïdors, Pla de manteniment d’instal·lacions, 
equips, estris, Pla de Formació del personal, etc.  

 
ARAMARK, SERVICIOS DE CATERING, SLU 
 
- El DNI i escriptura de poders vigent del representant de la persona jurídica, o la seva 
còpia, degudament inscrita en el registre públic corresponent. 

- La documentació acreditativa de tenir a disposició el Registre Sanitari General 

 
SERUNION, SA 
 
- La documentació acreditativa d’estar donada d’alta al Registre General Sanitari 
d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (Inscripció vigent) 
 
CÀTERING VILANOVA, SL 
 
- La declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió 
temporal, en la que expressi que la persona física o els administradors de la persona 
jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les prohibicions per a contractar amb 
l'Administració, de l'article 60 del TRLCSP, i d'estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Sens perjudici de que la justificació 
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari 
a favor del qual es vagi a efectuar. (Annex I). 

-El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec (IDENTIFICAR-LO) pel supòsit que resulti 
adjudicatari. 

-La documentació acreditativa d’estar donada d’alta al Registre General Sanitari 

d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (Inscripció vigent) 



- La documentació acreditativa de tenir a disposició el Registre Sanitari General.  

 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:15h i 
signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
   
 
El president      La secretària 
 
 
 
Carles Puigdemont Casamajó   Berta Gratacós Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Olga Felip Tarragó 
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera    Carlos Merino Pons   
   
 


