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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola La Font

Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de menjador 
procediment obert

Antecedents

1. Per resolució de data 04/06/2020 s’inicia i s’aprova l'expedient 08059755/2020/1 per 
contractar, mitjançant procediment obert, el servei de menjador, la convocatòria del qual es 
publica al perfil del contractant del Departament d’Educació, per un import de 580.701,60 
euros, IVA exclòs (608.950,80 euros, IVA inclòs).

2. En data 20/07/2020, la Mesa de Contractació proposa adjudicar el servei esmentat a 
l’empresa Hostesa, atès que ha obtingut la puntuació més alta  i compleix els requisits 
exigits, per un import total de 193.726,50 euros/any, IVA exclòs (202.944,66 euros, IVA 
inclòs), amb un termini d’execució d’1 any prorrogable dos anys més, a condició que 
presenti els documents acreditatius. 

3. En data 24 de juliol de 2020, l’empresa presenta correctament els documents requerits.

Fonaments de dret

Articles 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 (LCSP), 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:

Hostelería de Servicios Colectivos SA 93,69
Ausolan RCN SLU 87,99
Catalunya School Services SL 76,92
Eurest Catalunya SLU 93,60

Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa Hostelería de Servicos 
Colectivos SA, han comportat que l’oferta sigui seleccionada davant de les de la resta de 
licitadors, en ser l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules i, que compleix els requisits 
exigits.
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2. Adjudicar el contracte del servei de menjador a l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos,
amb NIF A58358979, atès que ha obtingut la puntuació més alta i compleix els requisits exigits,
per un import total de 193.726,50 euros/any, IVA exclòs (202.944,66 euros, IVA inclòs), amb
un termini d’execució d’1 any prorrogable dos anys més.

3. Designar el secretari/la secretària com a responsable del contracte.

4. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant  del Departament d’Educació.

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 un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des 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.

Així  mateix,  poden interposar recurs especial  en matèria de contractació,  en el  registre de
l’òrgan de contractació o en els altres llocs que disposa l’article 51.3 de l’LCSP, en el termini de
15 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què la resolució d’adjudicació s’hagi notificat,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional quinzena i l’article 50 de l’LCSP.

El director de l’Escola la Font - Manresa
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