Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
C/ Soldevila, 18 “Casa Sullà”
25620 TREMP

M. Glòria Farrús Canut, Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà del dia 7 d’agost de 2018, es va adoptar, entre altres, l’acord
següent que literalment diu:
Quart.- Adjudicació del servei de menjadors escolars al Pallars
Jussà, pels cursos 2018-2019 al 2021-2022, per procediment obert.
Exp. 209/2018.
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2018 d’aprovació
del Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques redactats per la contractació del servei de menjadors escolars al
Pallars Jussà, per procediment obert i regulació harmonitzada, pels cursos
escolars 2018-2019 al 2021-2022, amb un pressupost de licitació total de
838.824,24 € més l’IVA vigent.
Atès que aquesta licitació, s’ha fet per mitjans electrònics i s’ha dividit en
els següents lots independents:
Lot 1. Escola AESO d’Isona i Institut de Tremp, amb un pressupost de
360.187,92 € més l’IVA vigent.
Lot 2. Escola Els Raiers i INS de la Pobla de Segur, amb un pressupost de
478.636,32 € més l’IVA vigent.
Vistos els anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2018/S 113-258347 el
15/06/2018 i al perfil del contractant el 12/06/2018. Atès que el dia 11 de
juliol de 2018, va finalitzar el termini per a la presentació dels licitadors al
procediment obert.
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 16,
i 23 de juliol de 2018 i els informes tècnics, que consten a l’expedient i es
donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta d’adjudicació següent:
Lot 1: Escola AESO d’ Isona i Institut IES Tremp a favor de l’empresa
Alessa Catering Services, SA per import de 355.628,40 € IVA exclòs
(375.820,56 IVA inclòs). Amb el següent detall:

El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris
fixos, és de 5,15 € més l’IVA vigent (5,46 € IVA inclòs).
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,15 € més l’IVA vigent
(5,46 € IVA inclòs).
El preu del vetllador d’acollida d’Isona és de 5.044,50 € IVA exempt.

Lot 2: Escola Els Raiers i Institut INS Pobla a favor de l’empresa
Aramark Servicios de Catering, SLU per import de 471.443,04 € IVA exclòs
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(495.543,36 € IVA inclòs). Amb el següent detall:

El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris
fixos és de 5,10 € més l’IVA vigent (5,36 € IVA inclòs).
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,34 €, més l’IVA
vigent (5,62 € IVA inclòs).

Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació
del servei de menjadors escolars al Pallars Jussà, per procediment obert i
regulació harmonitzada, pels cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, tal
com s’indica a continuació:
Lot 1: Escola AESO d’ Isona i Institut IES Tremp a favor de l’empresa
Alessa Catering Services, SA per import de 355.628,40 € IVA exclòs
(375.820,56 IVA inclòs). Amb el següent detall:

El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris
fixos, és de 5,15 € més l’IVA vigent (5,46 € IVA inclòs).
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,15€ més l’IVA vigent
(5,46 € IVA inclòs).
El preu del vetllador d’acollida d’Isona és de 5.044,50 € IVA exempt.

Lot 2: Escola Els Raiers i Institut INS Pobla a favor de l’empresa
Aramark Servicios de Catering, SLU per import de 471.443,04 € IVA exclòs
(495.543,36 € IVA inclòs). Amb el següent detall:

El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris
fixos és de 5,10 € més l’IVA vigent (5,36€ IVA inclòs).
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,34€, més l’IVA vigent
(5,62€ IVA inclòs).

SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del
contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.18
del Plec de clàusules administratives particulars.
TERCER.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i
d’acord amb el següent detall:
2a.- Per al Lot 1: Aramark Servicios de Catering, SLU.
2a.- Per al Lot 2: Alessa Catering Services, SA.
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QUART.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en
la licitació, amb el règim de recursos corresponent.
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
I perquè consti, i als efectes corresponents, signo la present d’ordre, amb el
vistiplau del Sr. President, a l’empara de l’article 206 del RD 2568/86 de 28
de novembre i a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta. Tremp,
Pallars Jussà, 9 d’agost de 2018.
Vist i plau
El President,
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