Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
DEL CENTRE EL SITJAR DE LINYOLA CURS 2018/2019

REUNITS
D'una banda, el Sr. Joan Trull i Borràs, amb DNI núm. 77089299S, en qualitat de president del
Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb domicili al carrer Prat de la Riba, 1 de Mollerussa, actuant
en nom del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb NIF P7500012E, i tal com s’estableix a l’article
13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, que assenyala les atribucions dels presidents del consells
comarcals. D’ara en endavant l’adjudicant.
I de l’altra el Sr. Antonio Llorens Tubau , amb NIF número 37276075-K, que actua en nom i
representació de l’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU, amb CIF A08827180 i amb
domicili social al Carrer Francesc Carbonell 21-23, de Barcelona, la personalitat de la qual
s’acredita per l’Escriptura de constitució de societat de data 31 de gener de 1983 i amb poder
suficient tal com s’acredita a l’ Escriptura de modificació d’estatus, cessament d’administrador i
altres càrrecs i nomenament d’administrador de data 28 de setembre de 2011, el qual manifesta
tenir plena capacitat per contractar i que no es troba incurs en cap de les causes d'incompatibilitat
ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en endavant l’adjudicatari.
Compareix la Sra. Anna Areny i Torra , Secretaria del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, per tal
de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
1.Que l’objecte d’aquest contracte és el servei de menjador escolar del centre el Sitjar de Linyola
pel curs 2018/2019.
2. Que mitjançant Decret de Presidència núm. 280/2018, de data 20 de juliol de 2018 es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària
i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
3. Que mitjançant Decret de Presidència núm. 333/2018, de data 4 de setembre de 2018, s’ha
resolt el que transcrit literalment diu així:
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA 333/2018
Assumpte: adjudicació servei de menjador del centre escolar el Sitjar de Linyola, curs
2018/2019
Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 280/2018, de data 20 de juliol de 2018, es va
aprovar la licitació i el de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques de
la licitació del contracte per procediment obert simplificat i tramitació ordinària del servei de
menjador del centre escolar El Sitjar de Linyola, curs 2018/2019;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert simplificat,
tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en cas de contractes
de licitació de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 14 d’agost de 2018, va proposar l’adjudicació
del contracte del servei de menjador del centre escolar el Sitjar de Linyola, curs 2018/2019 , i
quina acta transcrita literalment diu així:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE VINCULA ELS SEGÜENTS TRÀMITS
ADMINISTRATIUS: CONEIXEMENT DE L’INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR, OBERTURA DEL SOBRE B QUE CONTÉ LA
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I
VALORACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR
DEL CENTRE ESCOLAR EL SITJAR DE LINYOLA, CURS 2018/2019
A Mollerussa, a 14 d’agost de 2018
ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocals:
Sra. Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sr. Jordi Montoliu i Chia, interventor acctal. del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sra. Assumpció Navés i Puigfel, treballadora social dels Serveis Socials del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
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Secretaria: Actua de secretaria la Sra. Carolina Sàrries i Juncosa.
Essent les 12.00 hores, es constitueix en acte públic, la Mesa de Contractació, formada pels
membres esmentats anteriorment, per tal de procedir en primer lloc a donar compte als
assistents de l’informe tècnic realitzat en relació a la valoració de la documentació valorable
mitjançant un judici de valor.
No assisteix cap persona en representació de l’empresa presentada a la licitació.
En primer lloc el president de la Mesa dona compte que el passat dia 9 d’agost de 2018 es va
procedir a l’obertura del sobre electrònic A, en el que es va admetre la proposició presentada i
que és la següent:
NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

ALESSA CATERING SERVICES SAU

Tot seguit es procedeix a donar lectura a l’informe de valoració de data 13 d’agost de 2018 i que
transcrit literalment diu així:

“ Alba Secanell Roca, tècnica de l’Associació Leader de Ponent i Mercè Roma Puigpinós, tècnica
d’ensenyament del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
Informem:
Atès que la mesa de contractació de la licitació del servei de menjador de l’escola El Sitjar de
Linyola, reunida el dia 9 d’agost de 2018 va procedir a l’obertura del sobre A, que conté la
documentació acreditativa dels criteris que depenen d’un judici de valor;
Atès que a l’esmentada licitació només s’ha presentat l’empresa ALESSA CATERING
SERVICES SAU;
Atès que els criteris de valoració establerts al plec de clàusules administratives són els següents:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE A) : (MÀXIM 25 PUNTS)
1. Àpats (màxim 8 punts) es valorarà la programació estacional dels menús i a tal efecte
s’aportarà com a mínim la programació de dos menús mensuals per temporada estacional.
També es valoraran els àpats alternatius en casos d’incidència i indisposició, per a dietes
especials i aquelles propostes gastronòmiques relacionades amb aspectes culturals i festius del
nostre entorn.
2. Projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments (màxim 3 punts).
3. Proposta de projecte educatiu i de lleure del servei (màxim 3 punts).
4. Disponibilitat de l’empresa de cobrir amb monitors extra els augments puntuals de comensals
esporàdics de dies puntuals, amb prèvia comunicació, mantenir el personal de monitoratge els
dies que no es compacten els àpats i jornades contínues (màxim 3 punts).
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5. Proposta de capacitat de resposta davant imprevistos i urgències (màxim 2 punts).
6. Gestió del control diari del servei (màxim 2 punts). Proposta pla de comunicació amb les
famílies i centre escolar.
7. Proposta de comunicació amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (màxim 2 punts).
8. Proposta del sistema de resolució d’incidències i recursos humans (baixes, malalties, etc.)
(màxim 2 punts).
Analitzada la proposta presentada es proposa la següent valoració en relació als criteris
esmentats al punt anterior:
1. 8 punts. Es dóna la puntuació màxima perquè es considera que dóna resposta adequada al
criteri establert.
2. 3 punts. Es dóna la puntuació màxima perquè es considera que dóna resposta adequada al
criteri establert.
3. 2,5 punts. Es valora que les activitats d’educació infantil no tenen en compte l’estona de
descans per aquesta franja d’edat.
4. 3 punts. Es dóna la puntuació màxima perquè es considera que dóna resposta adequada al
criteri establert.
5. 1 punt. Es valora la manca d’un telèfon de contacte per emergències per poder comunicar els
imprevistos i urgències.
6. 2 punts. Es dóna la puntuació màxima perquè es considera que dóna resposta adequada al
criteri establert.
7. 1,5 punts. Es valora que la proposta de comunicació no té en compte l’AMPA.
8. 1 punt. Es valora que no es té en compte comunicar les incidències al Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
L’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU ha obtingut una puntuació total dels criteris que
depenen d’un judici de valor per la contractació de la licitació del servei de menjador de l’escola
El Sitjar de Linyola de 22 punts. “
Així doncs, la Mesa de Contractació una vegada llegit l’esmentat informe dona conformitat al
contingut del mateix i ratifica les puntuacions atorgades en referència a l’apartat B de la clàusula
1.12 dels criteris que depenen d’un judici de valor.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a l‘obertura del sobre electrònic B que ha de
contenir la proposició econòmica i la documentació relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, tal com s’estableix al Plec de Clàusules administratives.
L’ oferta econòmica presentada per ALESSA CATERING SERVICES SAU
5,83€/menú/dia (IVA a part).
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Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica presentada
incorre en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova que l’oferta no
incorre en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 1.15
del plec que manifesta que es consideraran anormalment baixes les ofertes en que així es
determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 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.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a valorar l’oferta econòmica i els criteris avaluables
de forma automàtica:
En relació a l’oferta econòmica la Mesa atorga a ALESSA CATERING SERVICES SAU, la
puntuació màxima de 25 punts ja que és la única empresa presentada.
En relació a la millora de la ràtio l’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU, ofereix les
següents :
Millora de la ràtio:
P3

P4-P5

PRIMÀRIA

1/12

1/17

1/24

En relació a la millora de fracció:
P3

P4-P5

PRIMÀRIA

5

7

9

D’acord amb el Plec de clàusules administratives li corresponen 10 punts per cadascun dels
criteris valorats (millora ràtio i millora fracció).
En relació als certificats es valora el següent:
- En relació als productes de Lleida , l’empresa presenta 12 certificats. Es valoren 8
certificats amb un total de 8 punts, ja que cinc d’elles corresponen a tipus de pasta blanca
i s’entén que formen part d’un mateix producte de consum.
- En relació al producte ecològics, l’empresa presenta 11 certificats. Es valoren 8
certificats amb un total de 8 punts, ja que quatre d’ells corresponen a tipus de pasta i
s’aplica el mateix criteri anterior.
-

En relació als productes de producció integrada, l’empresa presenta 12 certificats.
S’atorga un total de 5 punts ja que els certificats especifiquen el producte i la localitat
d’on procedeixen els productes però no l’empresa, considerant-se que no tots els
productes procedents d’un municipi són de producció integrada.
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Així doncs, la valoració de l’oferta econòmica i dels criteris avaluables de forma automàtica és la
següent:
EMPRESA
ALESSA
CATERING
SERVICES SAUU

Oferta
econòmica

Millora
de ràtio

25 punts

10 punts

Millora

Certificats

fracció

Pr. Lleida Pr. ECO Pr. Int

10 punts

8punts

8 punts

5punts

EL TOTAL DE PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS ES DE 66 PUNTS
Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de la mateixa tenint en compte els criteris
que depenen d’un judici de valor, de la proposició econòmica i dels criteris avaluables de forma
automàtica és la següent:
EMPRESA

ALESSA
CATERING
SERVICES SAUU

PUNTUACIÓ
CRITERIS
QUE
DEPENEN
D’UN
JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ

22 punts

66 punts

TOTAL

PROPOSTA
ECONÒMICA
I
CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA
88 punts

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del servei de
menjador del centre escolar El Sitjar de Linyola, curs 2018/2019, a l’empresa ALESSA
CATERING SERVICES SAU pel preu de 6,189€/menú/dia (IVA inclòs) segons el següent
desglòs:
Preu menjador: 3,59341€/menú/dia més 0,35934€ d’IVA.
Preu monitor:

2,23659€/dia (Exempt d’IVA).

Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president
d’aquest Consell Comarcal :
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1. Que es requereixi a l’ empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU perquè en el termini
de 7 dies hàbils, presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules
administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.17 del Plec, el president
del Consell Comarcal, procedeixi a l’adjudicació del contracte del servei de menjador del centre
escolar El Sitjar de Linyola, curs 2018/2019, a l’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU.
Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la Mesa de
contractació, i que com a secretaria, certifico.”
Atès que consta informe de la Gerència d’aquesta entitat de data 17 d’agost de 2018, en relació
a la contractació del servei de menjador escolar del Centre el Sitjar de Linyola;
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.17) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a l’empresa ALESSA
CATERING SERVICES SAU perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació
especificada en l’esmentada clàusula1.17) del plec administratiu:
Atès que en data 21 d’agost de 2018, per part de l’ empresa ALESSA CATERING SERVICES
SAU ha estat presentada la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
Administratives i ha justificat el dipòsit de la fiança definitiva per import de 2.023,59€ a la Caixa
General de Dipòsits de la Subdirecció General de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya , tal
i com consta a l’expedient tramitat a l’efecte;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels
recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al
procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, disposen en la base 22a el
següent:
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b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits autoritzats
en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim Local
i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments, gestió
de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la previsió
per l’any 2018 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de
79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de
contractes que el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
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;
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU , el contracte del servei
de menjador escolar del Centre el Sitjar de Linyola, per un import total previst de 42.964,04 €
(IVA inclòs) pel curs escolar 2018/2019 i un import unitari de 6,189€/menú/dia (IVA inclòs)
segons el següent desglòs:
Preu menjador: 3,59341€/menú/dia més 0,35934€ d’IVA.
Preu monitor:

2,23659€/dia (Exempt d’IVA).

El pressupost inclou l’obligatorietat de l’empresa adjudicatària a realitzar les millores presentades
en les proposicions que han estat objecte de pertinent valoració per part de la Mesa de
Contractació.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 32608-22799 (01) del vigent pressupost
econòmic 2018, pel període setembre a desembre de 2018 i pel període gener a juny de 2019, a
la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici econòmic 2019.
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TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària que ha participat en el procés de
licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord.”

4.El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en
les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.

Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents :
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CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa ALESSA CATERING SERVICES SAU s’obliga a l’execució del servei
de menjador escolar del centre el Sitjar de Linyola durant el curs escolar 2018/2019, d’acord
amb el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
El nombre d’alumnes que es preveu faran ús del servei seran:
12 alumnes amb ajut individual.
30 alumnes usuaris del servei de forma habitual sense ajut.
SEGONA. El preu del contracte és de 6,189€/menú/dia (IVA inclòs) segons el següent desglòs:
Preu menjador: 3,59341€/menú/dia més 0,35934€ d’IVA.
Preu monitor:

2,23659€/dia (Exempt d’IVA).

L’ import total previst pel curs 2018/2019 és de 42.964,04€ (IVA inclòs), d’acord amb l’informe de
Gerència de data 17 d’agost de 2018
L’import total previst que haurà d’abonar el Consell Comarcal a l’empresa ALESSA CATERING
SERVICES SAU és de 9.764,56 € més 976,46€ d’IVA. Quantitat que correspon als alumnat
amb ajut socioeconòmic.
L’import a càrrec de les famílies amb fills usuaris del servei és de 29.293,66€ més 2.929,37€
d’IVA. Aquest import les famílies l’abonaran directament a l’empresa ALESSA CATERING
SERVICES SAU.
Aquest import es pagarà per mesos vençuts, prèvia presentació de la factura i aprovació de
l’òrgan competent.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és fixa pel curs escolar 2018/2019.
QUARTA. D’acord amb la clàusula 1.16.2, la garantia no serà retornada o cancel·lada fins que
no s’hagi produït el venciment del termini de garantia que serà de 6 mesos des de la finalització
del contracte i s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
CINQUENA.- El preu de contracte s’abonarà amb càrrec a la partida 326.08-227.99 (01) pel
període setembre a desembre de 2018, i a i pel període gener a juny de l’any 2019 a la partida
que es prevegi en l’exercici econòmic 2019.

SISENA. El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.

SETENA.- Són causes de resolució del contracte, les previstes als articles 211 i 313 de la
LCSP.
VUITENA. L’empresa contractista s’obliga a complir durant el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu aplicable.
NOVENA.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte i hi dóna la seva conformitat.
DESENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I per tal que així consti, signen electrònicament aquest contracte a un sol efecte, en la data
indicada.
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