Eva Pedraza Bolaño, secretària municipal d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu exercici de la
funció de fe pública de l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,
CERTIFICO
Que en sessió ordinària de l’Ajuntament en Junta de Govern Local de data 5 de novembre
de 2020, amb l'assistència de l’alcalde, el Sr. Jordi Molinera i Poblet (L’EINA-ERC), i dels
tinents d’alcalde la Sra. Alba Muntadas i Olivé (L’EINA-ERC) i el Sr. Daniel Franquès i Marsal
(L’EINA-ERC), es va adoptar per unanimitat l'acord del tenor literal següent:

JORDI MOLINERA POBLET
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«PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE CUINA IN SITU A LA LLAR D’INFANTS HORT DE PAU, SERVEI CÀTERING LLAR INFANTS FRANCESC BLANCH I
SERVEI TRANSPORT MENJAR A DOMICILI GENT GRAN

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: serveis
Subtipus del contracte: serveis de subministrament de menjars per escoles i particulars
Objecte del contracte: la contractació del serveis de cuina in situa a la llar d'infants Hort de Pau, càtering
llar infants Francesc Blanch i càtering gent gran
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55524000-9 i 55521000-8
Valor estimat del contracte: 154.765,84 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 77.382,92 €

IVA%: 10%

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 85.121,21 €
Durada de l'execució: 1 anys

Durada màxima: 1 anys i 1 de pròrroga

06/11/2020 Secretària

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Observacions

Informe insuficiència de mitjans

20/10/2020

Redactat

EVA PEDRAZA BOLAÑO

l’enginyer

municipal
Memòria justificativa

22/10/2020

Redactada

per

l’enginyer

municipal
Provisió d’Alcaldia

22/10/2020

Provisió

d’alcaldia

d’inici

d’expedient
Informe de secretaria
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Informe sobre el procediment
a seguir

Plec de prescripcions tècniques

28/10/2020

Redactat
municipal
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per
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Plec clàusules administratives particulars
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l’àrea

de

secretaria
Informe de fiscalització prèvia

02/11/2020

Informe favorable

La legislació aplicable és la següent:


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, del Parlament Europeu i
del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).



Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DL
3/2016).



Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP



Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
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d’octubre, de contractes del sector públic.


Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.



Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de



Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.



Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic.

Catalunya

Vist tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local adoptar els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei de cuina in situ a
la llar d’infants Hort de Pau, servei càtering a la llar d’infants Francesc Blanch i servei transport del
menjar a domicili de la gent gran.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte.
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TERCER. Aprovar la despesa, amb caràcter pluriennal, corresponent:
Exercici

Import

2020/21

85.121,21 € IVA inclòs

QUART. Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en el Perfil de
contractant de l’Ajuntament de l’anunci de licitació perquè en el termini de 15 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de

EVA PEDRAZA BOLAÑO
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President: Dani Franquès Marsal (Regidor d’Hisenda)
Suplent: Jordi Molinera Poblet (Alcalde)
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Vocal: Berta Ramos Unceta-Barrenechea (Interventora)
Suplent: Jordi Solé Figueras (Interventor accidental)
Vocal: Eva Pedraza Bolaño (Secretària)
Suplent: Martí Inglès Torres (Funcionari de carrera)
Secretària: Marta Girona Gaya
Suplent: Mireia Ballesté Solé
SISÈ. Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, així
com la composició dels membres de la mesa de contractació.
SETÈ. Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
VUITÈ. Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs especial en matèria de
contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu en el
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29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»
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vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
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termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona de conformitat amb la Llei

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb el
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix la present.
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Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
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