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CONTRACTE DE SERVEIS
D'una part l’Il·lm. Sr. FELIX LARROSA i PIQUÉ, Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Lleida,
nomenat pel Ple de l’Ajuntament de Lleida en data 29 d’agost de 2018, assistit per l’Adjunta
a la Secretaria General de la Corporació Sra. Elisenda Sas i Serra, que actua com a fedatària
d'aquest Acte, segons Decret-Alcalde de data 25 de gener de 2018
I d'altra banda, el Sr. ANTONIO LLORENS TUBAU amb Document Nacional d'Identitat
núm. 37276075K que actua com a administrador únic de l’empresa ALESSA CATERING
SERVICES, SA UNIPERSONAL amb CIF A08827180, segons escriptura de data 28 de
setembre de 2011, signada davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de Catalunya, Sr. Antoni
Bosch Carrera, amb número de protocol 1509.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per formalitzar aquest
CONTRACTE DE SERVEIS, i convenen i pacten el següent:
I - ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2019 es va aprovar
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir
el contracte del servei de monitors i menjador del Projecte Estiu a Lleida (Estiu de Petits i
Estiu de Jocs) de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida per al període 20192021, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació sotmès a regulació
harmonitzada, amb un pressupost màxim de 567.015,87 € IVA exclòs.
Segon.- Que mitjançant comunicació de data 9 d’abril de 2019 es va requerir, d’acord amb
allò que estableix l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, a l’empresa ALESSA CATERING SERVICES, SA.UNIPERSONAL, amb CIF
A08827180, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament d’aquest
requeriment, relatiu al contracte de Serveis servei de monitors i menjador del Projecte Estiu
a Lleida (Estiu de Petits i Estiu de Jocs) de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida
per al període 2019-2021, presentessin en el Departament de Contractació la documentació
següent:
1. Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena:
- Escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil.
- NIF de l’empresa.
2. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan
administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
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pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
3. Declaració referent a la solvència respecte al Reglament General de Protecció de dades (RGPD)
segons el model de l’Annex 6 (si ho diu al PCAP)
4. Acreditar que el personal que adscriu a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5
de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil
5. Documentació acreditativa dels punts 1 i 2 de l’apartat M del PCAP.
6. Declaració responsable en relació al punt 4 de l’apartat M del PCAP
7. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula setzena. Import garantia definitiva: 25.650,02 €.
En cas de constituir la garantia definitiva mitjançant aval, el document original de l’aval bancari o
Crédito y Caución, s’haurà de dipositar a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Lleida (Plaça
Sant Francesc) previ bastanteig realitzat al Departament de contractació
8. Pòlissa de Responsabilitat Civil per cobrir les reclamacions per danys materials i/o corporals i les
seves conseqüències causats a tercers (inclòs els usuaris dels serveis), amb un límit per sinistre
no inferior a 3.000.000 € que inclogui:
RC Explotació
RC Patronal, amb un límit per víctima no inferior a 300.000 €
RC productes / intoxicació.
Que inclogui a l’Ajuntament de Lleida com a assegurat addicional, sense perdre la seva condició
de tercer front l’adjudicatari.
En tot cas, l’adjudicatari assumirà directament l’import íntegre de les eventuals franquícies que
es puguin establir per part de la companyia asseguradora.
Caldrà acreditar estar en possessió d’aquesta assegurança mitjançant la presentació de la
fotocòpia de la pòlissa i del darrer justificant del pagament de la mateixa, abans de la formalització
del contracte.

Tercer.- Vist que d’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, l’empresa ALESSA CATERING SERVICES,
SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, va autoritzar per escrit a l’Ajuntament de Lleida a
consultar els certificats d’estar al corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la
Tresoreria General de la Seguretat Social, que te caràcter positiu segons certificat de data
24 d’abril de 2019.
Vist que en data 2 de maig de 2019, l’empresa ALESSA CATERING SERVICES,
SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, ha presentat el certificat positiu d’estar al corrent
de les obligacions tributaries amb l’agencia tributaria.
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Quart.- Que mitjançant carta d’ingrés núm. 320190004936, amb data 17 d’abril de 2019,
l’empresa ALESSA CATERING SERVICES, SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, ha
constituït la garantia definitiva per un import de 25.650,02 €.
Cinquè.- Que una vegada presentada la documentació requerida, mitjançant Decret-Alcalde
de data 9 de maig de 2019, s’adjudica el contracte de servei de monitors i menjador del
Projecte Estiu a Lleida (Estiu de Petits i Estiu de Jocs) de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Lleida per al període 2019-2021 a l’empresa ALESSA CATERING
SERVICES, SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per import màxim de 513.733,98 €
d’acord a la seva oferta econòmica i tècnica i amb els següents preus:

Sisè.- Vista la Disposició (D) definitiva de la despesa, de data 7 de juny de 2019 a nom de
ALESSA CATERING SERVICES, SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per import de
171.244,66 €, a càrrec de la partida 06.2315.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2019
Vista la Disposició (D) definitiva de futurs de la despesa, de data 7 de juny de 2019 a nom
de ALESSA CATERING SERVICES, SA.UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per import
de 342.489,32 €, a càrrec de la partida 06.2315.22799, amb el següent desglós:
-

Any 2020: 171.244,66 €
Any 2021: 171.244,66 €

II - CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.-En aquest acte l’alcalde i l'empresari adjudicatari formalitzen el contracte de
serveis de referència, obligant-se al fidel i exacte acompliment del mateix segons el
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
Segona.- La garantia constituïda respondrà de l’acompliment del present contracte.
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Tercera.- El contracte entrarà en vigor el dia de la seva formalització fins el 31 d’agost de
2021.
El contracte serà prorrogable, d’acord amb l’establert en el punt D del PCAP.
III - DOCUMENTS ANNEXES
S'incorporen a aquest contracte, formant part integrant del mateix, els següents documents:
Document 1: Còpia autoritzada de la resolució administrativa d’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques.
Document 2: Còpia autoritzada del Plec de clàusules administratives particulars.
Document 3: Còpia autoritzada del Plec de Prescripcions Tècniques
Document 4: Còpia autoritzada de la proposició de l'empresari.
Document 5: Còpia autoritzada dels informes emesos.
Document 6: Còpia autoritzada de la resolució d’adjudicació del contracte.
Document 7: Còpia autoritzada de la garantia definitiva.
Document 8: Còpia autoritzada del certificat conforme no s’ha presentat recurs especial en
matèria de contractació.
I per a la seva constància s'estén el present contracte, en la data de la signatura
electrònica de l’Adjunta a la Secretaria General.
L’ALCALDE

40897011K
FÉLIX
LARROSA (R:
P2515100B)

Firmado digitalmente por
40897011K FÉLIX LARROSA (R:
P2515100B)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0448/
PUESTO 1/36256/05042019120705,
serialNumber=IDCES-40897011K,
givenName=FÉLIX, sn=LARROSA
PIQUÉ, cn=40897011K FÉLIX
LARROSA (R: P2515100B),
2.5.4.97=VATES-P2515100B,
o=AJUNTAMENT DE LLEIDA, c=ES
Fecha: 2019.06.10 12:19:48 +02'00'

L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA
L’ADJUNTA A LA
SECRETARIA GENERAL
Elisenda Sas Firmado
digitalmente por
Serra - DNI Elisenda Sas Serra 78085685H (SIG)
78085685H DNI
Fecha: 2019.06.10
15:14:40 +02'00'
(SIG)

37276075K
ANTONIO
LLORENS (R:
A08827180)

Firmado digitalmente por 37276075K
ANTONIO LLORENS (R: A08827180)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/
PUESTO 1/40746/03072018122753,
serialNumber=IDCES-37276075K,
givenName=ANTONIO, sn=LLORENS
TUBAU, cn=37276075K ANTONIO
LLORENS (R: A08827180),
2.5.4.97=VATES-A08827180,
o=ALESSA CATERING SERVICES SAU,
c=ES
Fecha: 2019.06.07 14:43:36 +02'00'

Servei de Contractació
 Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA  973700307 - Fax 973700473 -  contractacio@paeria.es

