
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 10/2017 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ I DE L’ESCOLA BRESSOL EL 
PATUFET DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist l’expedient per a contractació de la gestió del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç i 
de l’Escola Bressol el Patufet de Guardiola de Berguedà.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò establert als articles 109 i 110 del  
Reial-Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de  
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 

Atès  que  la  licitació  del  contracte  s’ha  realitzat  conforme  a  allò  previst  a  l’article  142  del  
TRLCSP.  

Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha formulat la proposició 
econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el 
contracte  i  ha  constituït  la  garantia  definitiva  exigida  al  plec  de  clàusules  administratives 
particulars. 

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes, 

DECRETO:

PRIMER: Adjudicar el contracte de gestió del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç i de 
l’Escola Bressol El Patufet de Guardiola de Berguedà a l’empresa “TREBALL I EXPERIÈNCIA 
EN CUINATS, S.L.”, pel preu de TRES EUROS AMB NORANTA.-CINC CÈNTIMS el menú (IVA 
exclòs).

SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista 
a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’Ajuntament, per tal de 
formalitzar el contracte en document administratiu.

Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, 
l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia 
provisional que, si escau, s’hagués exigit.
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TERCER:  Notificar  aquest  acord  a  l’adjudicatària  i  disposar  la  seva  publicació  al  perfil  del 
contractant de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

QUART.-  Facultar  l’alcalde  per  a  que  pugui  signar  qualsevol  document  que  calgui  per  fer  
efectius els acords precedents.

Guardiola de Berguedà, a 8 de setembre de 2017 

Josep Lara Tristante 
Alcalde
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