Núm. d’expedient: 08035209-2022-001

Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de menjador i monitoratge del
temps del migdia del INSTITUT PABLO RUIZ PICASSO
Antecedents
1. Per resolució de data 25/03/2022 es va iniciar i aprovar l'expedient 08035209-2022-001 per
contractar, mitjançant procediment obert, el servei de migdia, la convocatòria del qual es va
publicar al perfil del contractant Centres Educatius Barcelona Ciutat, per un import de 6,05 €
abans d’IVA i 6,33 IVA inclòs.
2. En data 17/06/2022, la Mesa de Contractació va proposar adjudicar el servei esmentat, a
l’empresa AUSOLAN, atès que ha obtingut la puntuació més alta, per un import total de 6,05
euros, abans d’IVA, amb un termini d’execució del curs 22-23, a condició que presenti els
documents acreditatius determinats en els plecs (que es troba al corrent del compliment de
les obligacions tributàries, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
adscriure a l'execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva).
3. En data 12/07/2022, s’han presentat correctament els documents requerits.
Fonaments de dret
Article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament Europeu i del
Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les
ofertes i l’adjudicació de contractes.
Resolució
Per tot això, resolc:
1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el
quadre de puntuació següent:
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AUSOLAN
BARCILLEURE
VALORS
7 I TRIA

TOTAL SOBRE C

TOTAL SOBRE B

TOTAL LICITACIÓ

73,322
74,000
73,655
73,521

30,00
28,33
26,47
26,33

103,32
102,33
100,12
99,85

Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa adjudicatària, que han
comportat que l’oferta sigui seleccionada davant de les de la resta de licitadors, són les que
consten a l’informe tècnic publicat a la PSCP, quant als criteris avaluables mitjançant un judici
de valor, i en ser l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta d’acord amb els criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules i, que compleix amb els requisits exigits.

2. Adjudicar el contracte del servei de migdia a l’empresa AUSOLAN, amb CIF B-62504105, atès
que ha obtingut la puntuació més alta i que compleix els requisits exigits, per un import total de
6,05 euros, abans IVA amb un termini d’execució del curs 22-23.
3. Designar AMÀLIA SÁNCHEZ CAMPO com a responsable del contracte.
4. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Departament d’Ensenyament.
5. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari/ària i requerir-lo perquè formalitzi el corresponent
contracte.
6. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà
de la notificació, d’acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 de juliol de 2022
El director del centre INSTITUT PABLO RUIZ PICASSO
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Marc Hortal Galí

