SERVEIS ECONÒMICS/CONTRACTACIÓ/ms

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Assumpte: Exp. 2019/3526. APROVACIÓ INICI DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE CONCESSIO DE SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
DE DETERMINATS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’INFANTIL I PRIMÀRIA, I DE LES
ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS
DE RIPOLLET
I DE SERVEIS
DE
DINAMITZACIÓ/MONITORATGE I VETLLADORS DURANT L’ESPAI INTERLECTIU DEL
MIGDIA

Els que subscriuen aquest document han examinat els fets i les disposicions legals
aplicables a l’assumpte que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es
preveu a l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, proposen l’adopció del següent:

Emiliano Mora Labrada

L’ajuntament, a data 19 de febrer de 2010, va subscriure el contracte
administratiu de gestió del servei públic municipal de menjador escolar en la
modalitat de concessió administrativa (que inclou el servei de menjador i el
servei de ludoteca, tallers i monitors de suport), amb l’empresa SERHS FOOD
AREA SL, amb NIF núm. B59803825, el servei públic del qual va ser establert
definitivament pel Ple municipal de 24 de setembre de 2009. A data 31 de juliol
de 2018, mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 1073/2018, es va aprovar la
prorroga forçosa de l’esmentat contracte per garantir la continuïtat necessària
del servei, pel termini mínim imprescindible per tramitar la nova adjudicació.
En aquest sentit, s’ha emès informe per part de la cap del departament
d’Educació, Pilar Teruel, que integra la present proposta d’acord i quin tenor es
dona per reproduït, justificant la necessitat de contractar la concessió de la
prestació del servei escolar de menjador, de determinats centres educatius
públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals (que inclou àpat
i monitoratge durant la ingesta d’aquest àpat) i el servei de
monitoratge/dinamització de l’alumnat usuari del menjador dels centres
educatius d’infantil i primària, i el servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat
amb necessitats educatives especials durant l’espai interlectiu del migdia, atesa
la insuficiència de recursos materials, tècnics i humans de què disposa
l’Ajuntament per a la prestació d’aquest servei.
En atenció a l’establert a l’art. 18 de la LCSP el contracte definit té la qualificació
de contracte mixt per contenir prestacions corresponents a la concessió de
serveis i prestacions corresponents al contracte de serveis. Atès que el valor
estimat de les prestacions relatives al contracte de serveis no supera el llindar
marcat per l’art. 22.2 en quan a regulació harmonitzada, les normes aplicables
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pel que fa a la preparació i adjudicació d’aquest contracte es regiran per les
normes relatives a les concessions de serveis.
Els Serveis Econòmics/Contractació, han elaborat el plec de clàusules administratives
particulars –PCAP- mentre que el Plec de prescripcions tècniques -PPT-, ha estat
redactat per part de la cap del departament d’Educació, quin tenor i documentació
conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte administratiu,
donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
D’acord al que estipula l’article 285.2 de la LCSP en relació a les concessions de serveis,
s’ha contractat a l’entitat mercantil LOZOYA-JOHER ECONOMISTES I ADVOCATS SLP,
per a la redacció del preceptiu informe de viabilitat del servei, el qual avala els costos
inclosos en els plecs que regeixen la present licitació.
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-

15894210-6 Menjador per a escoles
80410000-1 Serveis escolars diversos
55523100-3 Serveis de menjars per escoles

La inexistència de l’establiment dels lots, en mèrits del contingut de l’art. 99.3 de la LCSP
es justifica per l’assoliment del degut grau d’eficiència i eficàcia en el servei de menjador
escolar que es veuria greument afectat si hagués de ser dividit l’objecte contractual.
En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat dels
contractes, el seu import ascendeix a 2.881.233,37 € (dos milions vuit cents vuitantaun mil dos cents trenta-tres euros amb trenta-set cèntims) sense incloure l’IVA. Per
tant, es troba subjecte als requisits del procediment harmonitzat, sent el seu valor
estimat superior al llindar establert a l’art. 22.1.c) LCSP (superior als 750.000,00 €), i
l’art. 4 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.
Atès que el reglament de l’establiment del servei públic de menjador escolar va ser
aprovat el setembre de 2009, és necessari adaptar les característiques del servei a les
necessitats actuals del municipi, amb la prèvia autorització del Ple Municipal com a òrgan
que va aprovar-lo definitivament.
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per la licitació del present contracte de
serveis, segons estableix la Resolució d’Alcaldia 2019/937, de 18 de juny, de delegació
de competències. No obstant i, tenint en compte la periodicitat ordinària de les sessions
d’aquell òrgan i atès la urgència per tramitar aquest expedient, procedeix l’avocació per
part de l’Alcaldia de la competència delegada en exercici de la facultat prevista a l’article
10 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació a
l’avocació de competències delegades.
D’acord amb els antecedents exposats i preceptes esmentats, altres de general i
procedent aplicació i en exercici de les atribucions que confereix a l’Alcalde la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
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L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari comú de
contracte públics (CPV) segons el Reglament número 213/2008, de 28 de novembre de
2007, de la Comissió Europea té la següent numeració:
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RESOLC
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en matèria de
contractació administrativa en relació al contracte objecte de la present resolució.
Segon.- Aprovar la necessitat de disposar de la prestació del servei escolar de menjador,
el servei públic del qual va ser establert definitivament pel Ple municipal de 24 de
setembre de 2009, de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les
escoles bressol municipals (que inclou, a més de l’àpat, el servei de monitoratge de
l’alumnat usuari del menjador dels centres educatius d’infantil i primària), i el servei de
monitoratge/dinamització i servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials durant l’espai interlectiu del migdia.
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Tercer.- Aprovar l’estudi de viabilitat emès a l’efecte, tal com estableix l’art. 285.2 LCSP,
a data 24 de juliol de 2019, per l’empresa LOZOYA-JOHER ECONOMISTES I ADVOCATS,
SLP, amb NIF. Núm. B-64736879.
Quart.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte mixt de concessió
de la prestació del servei escolar de menjador i de serveis de monitoratge/dinamització i
vetllador, de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles
bressol municipals, quina identificació i concretes característiques estan enunciades al
contingut dels documents Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques.
Cinquè.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte que
s’imputarà a la següent aplicació pressupostària:
308.326.227992 – Contracte servei menjador escolar
308.326.227991 – Contracte ludoteca
Sisè.- Autoritzar la despesa per atendre el contracte mixt de concessió i de serveis, amb
consignació suficient pels exercicis en què tingui vigència el contracte, amb els següents
imports:
PRESSUPOST

SERVEI

2020

Servei
menjador
escolar
Servei monitoratge

PREU base (IVA inclòs)

Servei vetlladors
TOTAL
Servei
menjador
escolar
Servei monitoratge
Servei vetlladors
TOTAL
2022
(possible
pròrroga)

Servei
menjador
escolar
Servei monitoratge
Servei vetlladors
TOTAL

35.500,00 €
56.000,00 €
923.013,74 €
831.513,74 €
35.500,00 €
56.000,00 €
923.013,74 €
831.513,74 €
35.500,00 €
56.000,00 €
923.013,74 €

José María Osuna López

Signatura 1 de 2

02/10/2019 Alcalde

2021

831.513,74 €

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

97ac7032971b444bb3bb92c7e43868f0001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1495 - Data Resolució: 02/10/2019

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, autoritzi el
pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 174.1 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la D.A. 3a-2 LCSP, podran tramitar-se anticipadament els
contractes l’execució material dels quals hagi d’iniciar-se en l’exercici següent,
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos
que han de finançar el contracte corresponent.
Setè.- Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de
referència, d’acord amb la documentació que l’integra, aprovant l’estudi de viabilitat, el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta
de documents i informes que l’integren, en el benentès que, fins a la formalització del
nou contracte, continuarà prestant el servei públic municipal l’empresa SERHS FOOD
AREA SL, amb NIF núm. B59803825, per la necessitat de garantir la continuïtat del
mateix.
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Vuitè.- Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.
Novè.- Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació, o bé les persones en que puguin delegar: l’alcalde, la secretaria
acctal., la intervenció acctal., la coordinadora de l’àmbit de justícia social, i el funcionari
que es designi com a secretari de la mesa.
Desè.- Facultar al senyor Alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a
l’efectivitat del present acord.
Onzè.- Sotmetre l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de l’aprovació
del Ple Municipal de la modificació del reglament de l’establiment del servei públic de
menjador escolar per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi, i en atenció
al contingut del Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que regulen el present procediment de licitació.
Dotzè.- Notificar el present acord a LOZOYA-JOHER ECONOMISTES I ADVOCATS, S.L.P.
i a SERHS FOOD AREA, S.L. per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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Tretzè.- Donar compte a la Junta de Govern Local del present acord, en compliment dels
preceptes de procedent aplicació.

Vista l’anterior proposta, conforme amb ella, en ús de les atribucions
expressament conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, resolc en els seus propis termes.

Ripollet,

L’alcalde

En dono fe, als efectes de fe pública.
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El secretari accidental
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