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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA 148/2019
Assumpte: Contractació sopar entrega del XXI premi de poesia M. Mercè Marçal
Atès que consta informe de la Gerència d’aquest Consell Comarcal de data 25 de febrer de
2019, que transcrit literalment diu així:
“INFORME DE GERÈNCIA
1. NECESSITAT A SATISFER:
La contractació del servei d’un restaurant per a la celebració del sopar en motiu del lliurament
del XXI Premi de Poesia M. Mercè Marçal.
El total previst d’inscrits al sopar és de 400 comensals a un preu de 35,00€/menú i 11
comensals a 22,00€/menú infantils.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
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Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Sopar XXI Premi de poesia Maria Mercè Marçal
Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 55300000-3 “Serveis de restaurant i de subministrament de menjar”
Valor estimat del contracte 12.948€ IVA: 1.294,00€
Preu ( IVA exclòs): 12.948€
Preu (IVA inclòs): 14.242 €
Duració: 1 de març de 2019
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
S’ha sol·licitat oferta a l’empresa JOVERGRAU, SL, empresa de la comarca que té la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la realització de l’objecte
del contracte.
Empresa : JOVERGRAU, SL
CIF: B25054081
Domicili: Carretera Nacional II, km 486 25241 (Golmés)
Correu electrònic: resquitx@resquitx.com
Per últim, i en compliment del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 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, es justifica que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i s’acredita que no s’ està fraccionant irregularment l’ objecte del
contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.

Per l’import, el contracte pot ser menor, atès el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
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L’empresa JOVERGRAU SL, va ser contractada l’any 2018 pel mateix objecte del contracte, ja
que va ser l’empresa encarregada de realitzar el sopar en motiu del XX Premi de Poesia Maria
Mercè Marçal i per un import de 13.992€ donat que és l’únic restaurant de la comarca preparat
per un acte d’aquest tipus i amb una capacitat per a 400 persones. “
Atès que consta pressupost de l’empresa JOVERGRAU SL, amb CIF B25054081, per a la
contractació del sopar en motiu d’entrega del XXI premi de poesia M. Mercè Marçal;
Atès que l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
assenyala que son contractes de serveis aquells quin objecte són prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o subministrament;
Atès que l’art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
assenyala que es consideren contractes menors, els de valor inferior a 15.000,00€ quan es
tracti de subministrament i serveis;
Atès que l’esmentat article també preveu que en els contractes menors s’exigirà un informe
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la
factura corresponent;
Atès que consta informe de Secretaria i Intervenció d’aquesta entitat;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;
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RESOLC:
PRIMER. Donar conformitat a l’informe de Gerència en relació amb la necessitat de contractar
el servei i la justificació de que no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per
evitar el procediment corresponent.
SEGON. Contractar l’empresa JOVERGRAU SL , amb CIF B25054081 , per a la realització
del sopar d’entrega del premi de poesia M. Mercè Marçal per un import de 35,00€/menú adult
(IVA inclòs) i 22,00€/menú infantil (IVA inclòs) i un import total previst de 12.948,00€ més
1.294,00€ d’IVA. Aquest import correspon a la previsió de 400 comensals adults i 11 nens.

TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 334.00-226.09 (01) del
vigent pressupost econòmic 2019.
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QUART. Notificar el contingut d’aquest Decret a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la seva signatura.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que es realitzi.
Mollerussa, 1 de març de 2019

El president
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Joan Trull i Borràs
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