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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 15 de març de 2019, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent
acord:
"Vista la necessitat de contractar el servei de repartiment d'àpats a domicili adreçats
a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona, i als
serveis de menjador per a la gent gran a la ciutat de Girona, reservat a Centres
Especials de Treball, tal i com es deriva de l'informe emès per la Cap de Secció de
Serveis Socials Especialitzats el 7 de febrer del 2019.
L'import màxim de despesa ascendeix a tres-cents trenta-cinc mil quatre-cents
noranta-cinc euros amb seixanta cèntims (335.495,60 €) IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en: tres-cents quatre mil nou-cents noranta-sis euros (304.996 €) de
pressupost net, més trenta mil quatre cents noranta-nou euros amb seixanta cèntims
(30.499,60 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 10%.
Pel que fa a la durada del contracte, tindrà una durada de 2 anys, a comptar des del
dia 1 de juny del 2019, o en defecte el primer dia del mes següent al de la
formalització del contracte, prorrogables d'any en any per 2 anys més.
Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat subjecte a
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix al mateix import de 731.990,40 €.

Atès l'informe tècnic emès el dia 7 de febrer del 2019, per la Cap de Secció de
Serveis Socials Especialitzats , en el qual es proposa l'inici de l'expedient del
contracte referit.
Vist que a l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars
regulador de la contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés
documentació prevista a l'article 116 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic ( en endavant LCSP)

Atès que l'article 17 de la LCSP, defineix com a contractes de serveis aquells
l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una
activitat o dirigits a l'obtenció d'un resultat diferent a una obra o subministrament,
incloent aquells en que l'adjudicatari s'obliga a executar el servei de forma
successiva i per preu unitari.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor
estimat no supera la xifra previst a l'article 22.1.c) de la LCSP, i que fixa el llindars a
efectes d'aplicació dels procediments de contractació establint-lo, en el cas de
contractes de serveis quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 750.000
euros quan es tracti de contractes que tinguin per objecte els serveis socials, o altres
serveis específics ennumerats a l'annex IV, entre aquests s'hi troben els serveis
d'elaboració de menjars amb CPV 55322000-3.
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Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent
a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la
LCSP, i que la tramitació de l'expedient serà ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i següents de la llei.
De conformitat amb l'article 28 i 116 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 117 i 122 i 124 de la LCSP.
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 4 de juny del 2018 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació de l'expedient de contractació, està
delegada a la Junta de Govern Local.
D'acord amb la facultat que la llei atorga a l'Alcaldia, i d'acord amb el que es preveu
en els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, i a l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de repartiment d'àpats a
domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a
Girona, i dels serveis de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona,
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 de la LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació del servei de repartiment d'àpats a
domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a
Girona, i dels serveis de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona.
L'import màxim de licitació es xifra en la quantitat de tres-cents trenta-cinc mil
quatre-cents noranta-cinc euros amb seixanta cèntims (335.495,60 €) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en: tres-cents quatre mil nou-cents noranta-sis euros
(304.996 €) de pressupost net, més trenta mil quatre cents noranta-nou euros amb
seixanta cèntims (30.499,60 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 10%.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei i subministraments
abans esmentats, tal i com determina l'article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa de la següent manera:

Amb càrrec a la partida 2019 141 23120 22618 l'import 97.852,88 €
Amb càrrec a la partida 2020 141 23120 22618 l'import 167.747,80€
Amb càrrec a la partida 2021 141 23120 22618 l'import 69.894,92€
Atès el caràcter plurianual de la despesa l'aprovació de la mateixa pels anys 2020 i
2021 queda condicionada a l'aprovació del pressupost dels anys corersponents.

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de conformitat
amb els articles 116 i 117 de la LCSP que es tramitarà pel procediment obert per
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concórrer les circumstàncies expressades als articles 131, 145 i 156 i següents de la
LCSP i procedir a la publicació de l'anunci de licitació, amb caràcter ordinari, en el
Perfil del Contractant, de conformitat amb l'article 135.1 de la LCSP.
Sisè.- DELEGAR a l'Alcaldessa la competència per a aprovar tots els actes de tràmit
que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici
fins a la seva definitiva finalització o resolució."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 15 de març de 2019

APROVAT

