Número d'expedient: 53/2021/1408
LLL
Procediment: Contractació Servei per procediment obert
Àrea del tràmit: JOVENTUT
Tràmit: Decret

DECRET - Vilafranca del Penedès, 3 de novembre de 2021
Per decret d'alcaldia de data 23 de setembre de 2021, es va aprovar l'expedient de contractació
del Subministrament de menjars a través de càtering per a les persones usuàries de l'alberg
municipal de joventut i el Subministrament del servei de càtering social amb el servei de
lliurament de menjar i neteja de carmanyoles, segons expedient número 53/2021/1408.
L'anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant en data 29 de setembre de 2021 i
durant el termini de presentació de propostes, que finalitzava en data 14 d'octubre de 2021, es
va presentar la següent empresa:
• GAUDIUM SERHS, SL en data 14/10/2021 a les 09:50:45
En data 26 d'octubre de 2021 es fa acta del sobre únic verificant el contingut del sobre únic,
valoració de les ofertes i proposant a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte d'acord
amb el següent ordre de classificació:
1.- GAUDIUM SERHS, SL 71,35 punts
Així mateix es va obtenir Certificat del RELI de l'empresa GAUDIUM SERHS, SL, on consta que
està degudament constituïda, el signant de l'oferta te poder suficient per formular l'oferta, no
està incursa en prohibicions per a contractar i està al corrent amb les seves obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social i amb l'Agencia Tributària.
Fonaments Jurídics
Articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La competència per a contractar correspon a aquesta Junta de Govern Local, d'acord amb
l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i
amb el decret de delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 27
de març de 2020.
Article 10 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic

DISPOSO:
Primer.- Avocar la competència atribuïda a la Junta de Govern Local per Decret de l'Alcaldia en
data 27 de març de 2020 relativa a la contractació de serveis de quantia total superior a 15.000
€ (IVA a part) als únics efectes d'adjudicar el Subministrament de menjars a través de càtering
per a les persones usuàries de l'alberg municipal de joventut i el Subministrament del servei de
càtering social amb el servei de lliurament de menjar i neteja de carmanyoles, segons expedient
número 53/2021/1408.
Segon.- Adjudicar el Subministrament de menjars a través de càtering per a les persones
usuàries de l'alberg municipal de joventut i el Subministrament del servei de càtering social amb
el servei de lliurament de menjar i neteja de carmanyoles, segons expedient número
53/2021/1408, a favor de GAUDIUM SERHS, SL, amb CIF B63169445, per import de
55.379,70€ IVA inclòs (49.625,18€ + 5.754,52€ corresponents a l' IVA).
Tercer.- Disposar la despesa per import de 23.917,92€ IVA inclòs, IVA inclòs amb càrrec a les
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partides pressupostaries del pressupost municipal vigent, segons el següent detall:
Alberg Municipal 4.939,89€ (licitació) 3.33702.22699
Càtering Social 18.978,03€ (licitació) 5.24127.22799
Disposar la despesa condicionada a l'existència de crèdit en el pressupost vinent, any 2022, per
import de 31.461,78€ (IVA inclòs) amb càrrec a les partides pressupostaries segons el següent
detall:
Alberg Municipal 4.892,55€ 3.33702.22699
Càtering Social 26.569,23€ 5.24127.22799
Quart.- Notificar a l'empresa GAUDIUM SERHS, SL que, en el termini màxim de 5 dies hàbils
següents a rebre la notificació de l'adjudicació, hauran de formalitzar l'acceptació de
l'adjudicació.
Cinquè.- Nomenar com a responsable del contracte a Montserrat Domènech i Prat, Cap de
Serveis Socials i a Ruben Calvo Sans, Cap del Servei de Joventut.
Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

Vuitè.- Donar compte d'aquest resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local que es celebri.

L'Alcalde,

Davant meu,
El secretari
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