Ramon Xandri i Badia, secretari interventor de l’Ajuntament d’Avià (el Berguedà),
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, en sessió de 21 de juny de 2021, adoptà l’acord que
transcric a continuació :
“Aprovació de l'expedient de contractació de la concessió del servei de cuina del
menjador escolar
El servei de cuina del menjador escolar, sense monitoratge, és un servei que presta
l’Ajuntament d’Avià, en virtut de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Berguedà, que n’és l’òrgan competent.
El darrer conveni subscrit és de 19 d’octubre de 2020 i en aquest, entre d’altres,
s’estableix que “l’Ajuntament portarà a terme la selecció i la corresponent contractació de
l’empresa, seguint els principis de publicitat, transparència i no discriminació.”
La darrera convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació del servei es realitzà l’any
2010 i la Junta de Govern local, en sessió de 15 de juny de 2010, acordà l’adjudicació del
servei per un termini màxim de 10 anys (5 inicials + 5 de pròrroga).
Degut a la incidència de la pandèmia del covid 19 en el servei, que obligà a la seva
interrupció durant força mesos, la Junta de Govern local, en sessió de 7 de setembre de
2020, acordà una pròrroga extraordinària pel curs 2020/2021.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: Codi CPV
55523100-3 (Serveis de menjars per a escoles) i del valor estimat del contracte, que s’ha
calculat fent un promig d’alumnes/dia de 180, prestant servei durant els 177 dies lectius
que coincideixen l’escola i la llar d’infants, pel preu de 4,40 € àpat (sense IVA), resultant
un preu anual de 140.184,00 €, al que s’ha d’afegir el servei a la llar d’infants, durant els
primers dies de setembre, els darrers de juny i el mes de juliol, que no coincideixen amb
l’escola i on es calcula uns 20 àpats diaris x 35 dies = 3.080 € més anuals, que
representa un total anual de 143.264,00 € que, multiplicats pel màxim que pot durar el
contracte, amb les seves pròrrogues (5 anys), resulta: 716.320,00 €, sense IVA
A la vista de l'expedient de contractació tramitat, on consten, entre d’altres documents els
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant el procediment obert, utilitzant una pluralitat de criteris sobre la base de la
millor relació qualitat-preu
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L’objecte de contractació no es divideix en lots perquè no es possible fer-ho, ja que es
tracta d’un servei que es presta a la pròpia cuina de l’escola i la finalitat és servir un menú
complet als infants que l’utilitzen.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 1 de juliol de 2019, acordà delegar en la
Junta de Govern local les atribucions per a contractacions i concessions de tota mena
quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, de
conformitat amb l’article 52.4 del DL 2/2003.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
concessió del servei de cuina del menjador escolar de l’Escola Santa Maria d’Avià i de la
Llar d’infants municipal.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent, que té consignació pressupostària a
l’aplicació : 326.22105 del pressupost de 2021, pel que respecte a la primera part del curs
2021-2022 (setembre a desembre de 2021). Per a la resta de cursos caldrà habilitar
anualment la partida pressupostària corresponent.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que
regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

La proposta s’aprova per unanimitat. “
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.
Avià,
Ramon Xandri i Badia, secretari
Firma digital
Patrocini Canal i Burniol, alcaldessa
Firma digital
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CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.

