ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 13 D’AGOST DE 2013, NÚM. 9
Data i hora d'inici: dia 13 d’agost de 2013 a les 19:00 hores
Data i hora de finalització: dia 13 d’agost de 2013 a les 19:35 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
ORDRE

DEL

DIA

PREVI
L'article 46.2.b de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local estableix que
les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran
de ser ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que el servei de menjador escolar té una data d’inici
d’operació marcada pel curs escolar i abans hi ha un seguit d’actuacions a fer com
l’inventari i la subrogació del personal, impedint això la convocatòria d'un ple
extraordinari respectant els terminis legals de notificació, i la impossibilitat material a
efectes de terminis, i de calendari, per a incorporar aquest punt a l'ordre del dia d'un
ple ordinari.
1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE EXTRAORDINARI
Es procedeix a la votació quedant la urgència aprovada per unanimitat
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2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DELS MENJADORS
ESCOLARS
PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
GESTIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS
PROPOSTA
Per acord de Ple de data 24 de maig de 2013 es va aprovar l’expedient de contractació
del servei de gestió dels menjadors escolars per procediment obert, i seguint la
fórmula de diversos criteris de valoració, (aritmètica i judici de valor), per un
pressupost base de licitació estimat en 1.085.000€ i una durada del contracte de tres
anys, prorrogable anualment per acord exprés entre les parts fins a un màxim de cinc,
comptat l’inicial.
En el concurs convocat no es va presentar cap oferta, la qual cosa va determinar la
necessitat d’obrir la fase del procediment negociat subsidiari, establert per l’article
170.c del TRLCSP davant la impossibilitat de convocar un nou concurs en temps i
forma perquè el termini de durada del contracte de concessió vigent finalitzava el 26
de juliol de 2013.
En el procediment negociat subsidiari es va convidar a prendre-hi part per mitjà de les
invitacions que consten a l’expedient, a totes aquelles empreses que s’havien
interessat pel concurs durant la fase de presentació d’ofertes.
Com a resultat d’aquestes invitacions es varen rebre dues propostes de l’empresa
SERUNIÓN SA i de l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL.
El dia 31 de juliol de 2013 a les 12.00 hores es va reunir la mesa de contractació per
tal de procedir a l’obertura de les dues úniques ofertes presentades en fase de
procediment negociat subsidiari amb el resultat que consta a les actuacions.
En data 2 d’agost de 2013 la mesa es va tornar a reunir a fi de valorar les ofertes
presentades arribant a la conclusió que l’oferta més avantatjosa als interessos generals
és la presentada per ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL, pels motius que es
detallen a l’acta de la mesa de 2 d’agost de 2013.
Vista la documentació presentada per l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE GESTIÓN SL
en compliment de l’establert per l’art. 20 del Plec de Clàusules Econòmico
Administratives.
Per l’exposat, vista la conformitat amb aquesta proposta d’adjudicació dels
components de la mesa de contractació i atès allò que disposa la legislació de
contractes de sector públic en matèria d’adjudicació de contractes de gestió de serveis,
hom ha decidit adjudicar el contracte a l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING
SL.
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L’acord del Ple de 24 de maig de 2013 va ordenar la tramitació del procediment per la
via d’urgència, pels motius anteriorment exposats la qual cosa imposa la necessitat de
convocar un ple extraordinari i urgent per adjudicar el contracte.
En base a aquest conjunt d’antecedents es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.-Adjudicar a ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL, el contracte de gestió
de serveis dels menjadors escolars, amb subjecció al plec de clàusules econòmico
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques particulars, al plec de
clàusules administratives generals dels contractes de gestió de serveis de l’Ajuntament
de Moià, amb les esmenes proposades per ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL, i a
la resta de legislació administativa reguladora del contracte de gestió de serveis
públics, pels preus i altres condicions que figuren en la proposició presentada per
aquesta empresa en el procediment negociat subsidiari.
SEGON.- Notificar la resolució presa a SERUNIÓN SA i ARAMARK SERVICIOS DE
CATERING SL amb els advertiments processals de rigor.
TERCER.- Requerir l’empresa adjudicatària per tal que comparegui a formalitzar el
contracte dins el termini de quinze dies hàbils comptadors al següent de la recepció de
la notificació de l’adjudicació amb l’advertiment, en el cas que el contracte no pogués
formalitzar-se dins l’expressat termini per causes imputables a l’adjudicatari, la
corporació en podrà acordar la resolució.
QUART.- Publicar sengles edictes de l’adjudicació acordada al BOP, DOGC i perfil del
contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació.
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a l’execució dels presents acords.
Sra. Mascaró.- Explica que el primer procediment va quedar desert i que al concurs
negociat s’han presentat dues empreses, que després de fer una comparativa entre
ambdues, ARAMARK SERVICIOS DE CATERING surt guanyadora amb cinc punts de
més al seu favor.
Sra. Tarter.- Comenta que els sembla correcte i que votaran a favor, però no li queda
clar com s’amortitzarà el material de Compromís Ecològic, o si se’l quedarà
l’ajuntament, tenint en compte que Aramark no ens paga res en concepte
d’amortització.
Sra. Mascaró.- Explica que després de l’aprovació, si s’escau, per part del PLE es
procedirà a fer un inventari, on hi assistirà l’empresa sortint, l’empresa entrant i
representació de l’Ajuntament. Un cop tinguem l’inventari caldrà analitzar-ho amb el
Sr. Interventor ja que no quadren els números que ens presenta Compromís Ecològic
amb les factures presentades ni les dades de què disposem. Un cop tinguem la
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quantitat caldrà convocar junta de portaveus abans de parlar-ne amb el Francesc de
Compromís Ecològic per anar tots a una.
Hi ha la possibilitat de quedar-nos el material, o potser que se l’emporti. Tot dependrà
de la necessitat i l’estat del material, així com del que ens pugui costar.
Sr. Navarro.- Explica que el seu grup hi votarà a favor però comenta que si ningú ens
paga els 25.000 euros i no tenim pressupost per fer front a aquest pagament caldrà fer
una modificació de crèdit, que afectarà al ja reduït pressupost municipal. Altrament,
com que amb el cànon que pagui l’empresa anirem recuperant diners, si l’import final
és bastant més reduït del que demana l’empresa potser es podrà recuperar.
Sra. Mascaró.- Comenta que recuperarem el 0,5% del cànon i que l’empresa s’ocupa
del manteniment de tots els aparells. També comenta que s’han posat comptadors
separats per a l’electricitat, cosa que farà que ara es pugui facturar el consum a
l’empresa i per tant alguna cosa podrem estalviar del pressupost municipal.
Sra. Tarter.- Si hi ha part del material que no ens interessa, pel preu o pel que sigui,
hi ha la possibilitat de què el Francesc se l’emporti? i Aramark se’n faria càrrec?
Sra. Mascaró.- Comenta que sí, que hi ha aquesta possibilitat ja que no hi ha cap
compromís per escrit amb Compromís Ecològic i, també pot ser que després de 5 anys
part del material sigui inservible.
Sr. Navarro.- Explica que la regidora ja els hi ha explicat dues vegades l’estat de la
contractació i, com que no hi ha cap més solució no podem fer pas res més. Tant de bo
que alguna empresa ens donés els diners que demanàvem. La regidora hi ha treballat
molt i li hem de donar suport.
Un altre punt a favor és que també subroguen el 100% de la plantilla i, a petició de
l’Ajuntament han ajustat les ràtios.
Sra. Mascaró.- Comenta que Aramark s’ha interessat molt per la licitació.
Posat a votació El Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, aprova la
present proposta
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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