
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA, RELATIVA A LA COMUNICACIÓ A 
SERHS FOOD ÀREA SL QUE NO PROCEDEIX INCREMENTAR EL PREU DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MENJADOR ESCOLAR 
DE L’ESCOLA MARTÍ INGLÉS, LLAR D’INFANTS LA MUNTANYETA, CASAL I 
CASALET D’ESTIU, NADAL I/O SETMANA SANTA. 
 

 
 

Vist l’escrit de Serhs Food Àrea SL del dia 31 d’agost de 2016 (registre d’entrada 
E2016001966, de data 9 de setembre de 2016), mitjançant el qual comunica el nou 
preu a aplicar pel proper curs escolar 2016-2017, “en virtut  de la Clàusula Divuitena 
del Plec de Clàusules Administratives de la licitació del servei, segons la qual s’estableix 
que la revisió de preu d’aquest contracte tindrà lloc una vegada transcorregut el primer 
any d’execució del contracte”. 

Atès que el contracte de gestió del servei públic de menjador escolar de l’Escola Martí 
Inglés, Llar d’infants La Muntanyeta, Casal i Casalet d’Estiu, Nadal i/o Setmana Santa 
que es va adjudicar a Serhs Food Àrea SL per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 1 de 
setembre de 2016, es va signar el dia 22 de setembre de 2015 i es regeix pel Plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que es varen 
aprovar pel Ple de l’Ajuntament el dia 24 de juliol de 2015. 

Atès que malgrat que, la clàusula 18ena del plec de clàusules del contracte, preveu la 
revisió del contracte transcorregut el primer any, aquesta previsió no s'ajusta a l'article 
89.5 de la LCSP que, des de la modificació introduïda per la Llei 2/2015 de desindexació 
de l'econòmica espanyola,  exigeix el transcurs de dos anys de vigència del contracte 
per a poder revisar-lo. 

Considerant que, atès que la Llei 2/2015 va entrar en vigor el dia 1 d'abril de 2015 i, 
per tant, era aplicable el mes de juliol de 2015 que és quan es va tramitar aquest 
contracte, cal aplicar el principi de manteniment dels contractes, donant per nul·la la 
clàusula de revisió. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

“Primer.- COMUNICAR a Serhs Food Àrea SL concessionària del servei públic de 
menjador escolar de l’Escola Martí Inglés, Llar d’infants La Muntanyeta, Casal i Casalet 
d’Estiu, Nadal i/o Setmana Santa, que no procedeix, en aquest moment, la revisió del 



contracte signat el dia 22 de setembre de 2015, per aplicació de l'article 89.5 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic que, des de la modificació introduïda per la Llei 2/2015 
de desindexació de l'econòmica espanyola,  exigeix el transcurs de dos anys per a 
revisar els contractes. En conseqüència, atès que el contracte es va signar el dia 22 de 
setembre de 2015, no es pot procedir a la seva revisió fins el dia 22 de setembre de 
2017, és a dir, fins al curs escolar 2017-2018, en cas que el contracte es prorrogués, i 
sempre pel sistema de revisió determinat pel Plec. 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acorda a les persones interessades. 

 

 
 
 
Palau-saverdera, 10 d’octubre de 2016. 
 
L’Alcaldessa, 
 
ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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