DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix la gestió del servei de menjadors escolars de la
comarca en virtut del conveni de delegació subscrit amb el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya aprovat per Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.
Actualment el Consell Comarcal presta el servei de menjador escolar als centres que en porta la gestió
mitjançant un contracte que no permet ( dins els límits de les modificacions contractuals) incorporar el
menjador escolar de l’Escola Rocalba a la seva gestió, de manera que es proposa una licitació a part.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de menjador escolar a l’escola Rocalba
de Sant Feliu de Pallerols i els menús per a l’escola bressol del municipi segons les prestacions
que es defineixen el plec de prescripcions tècniques.
La durada del contracte serà des de la seva formalització fins la finalització del curs escolar
2021/2022 i podrà tenir 2 pròrrogues d’1 curs de durada cadascuna.
El pressupost base de licitació s’estableix en 93.150,68€, IVA inclòs, que es desglossen en
88.345,50€ de base principal i 4.805,18€ d’IVA, calculat al 10%, excepte pels serveis de
monitoratge que estan exempts d’IVA.
El valor estimat del contracte és de 318.043,80 €, IVA exclòs , que inclou la durada principal del
contracte, les possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP, sense iva.
El contracte no es divideix en lots ni hi és prevista la revisió de preus.
La interventora del Consell Comarcal de la Garrotxa ha informat que existeix consignació pressupostària
suficient a la partida 2021 80 326 2279924 - “Menjador escolar Rocalba” , per fer front a aquesta
despesa.
La secretària del Consell Comarcal de la Garrotxa ha informat favorablement el Plec de condicions
econòmico-administratives i el procediment de contractació a través d’un contracte administratiu de
servei.
Pel que fa a l’òrgan competent, i atès que el proper Consell de Presidència no es durà a terme fins el dia
3 de novembre i davant la necessitat manifestada per l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols de
disposar del servei en funcionament a gener de 2022, es proposa avocar la competència per aquest
acte donant compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Consell de Presidència.
Fonaments de dret
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Article 159 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques
Article 123 j) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar l’expedient de la contractació administrativa del servei de menjador escolar de l’escola
Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
amb més d’un criteri d’adjudicació.
3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
regulen el procediment i el contracte de servei.
4. Disposar simultàniament l’obertura del procediment de licitació mitjançant un procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada (amb més d’un criteri d’adjudicació), en què l'adjudicació recaurà en
la proposta econòmicament més avantatjosa després de valorar varis criteris d'adjudicació d'acord amb
els procediments definits en el Plec de clàusules administratives particulars.
5. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària 2021 80 326 2279924 - “Menjador escolar Rocalba.
6. Donar compte d’aquest decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Comunicació
1. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
Publicitat
1. Fer públic els presents acords i els Plecs a través del corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea i al perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa, allotjat a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf
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