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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’ESCOLA LA FARIGOLA DE 
CLOT DE BARCELONA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ I MONITORATGE DE TEMPS DE 
MIGDIA 
 

EXP.  A08035428 / 1 / 2016 
 

ANTECEDENTS 
 
 
En data 3 de juny de 2016 l’Escola La Farigola del Clot de Barcelona va convocar 
Procediment Obert per a la contractació del servei d’alimentació i monitoratge de temps de 
migdia. 
 
En data 22 de juny de 2016 un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació 
administrativa i tècnico-econòmica requerida en el Plec de Clàusules Administratives, es van 
declarar admeses les següents empreses:  
 
1. Iniciativas Profesionales y Publicitarias, SL 
2. Multiserveis Ndavant, SL 
3. Xino-Xano Associació de Lleure 
 
En data 28 de juny de 2016 es va procedir a l’obertura pública del sobre B (documentació 
relativa als criteris l’avaluació dels quals depèn d’un judici de valor) de les empreses 
anteriorment esmentades. Mitjançant informe tècnic emès en data 30 de juny de 2016, es 
van elevar a la Mesa de Contractació les puntuacions que consten al quadre annex. 
 
En data 7 de juliol de 2016 es va procedir a la lectura pública de les puntuacions 
corresponents al sobre B, atorgades per la Mesa de contractació en base a l’informe tècnic 
de data 30 de juny de 2016, i es va procedir a continuació a l’obertura pública del sobre C 
(documentació relativa als criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 
matemàtiques) de les empreses anteriorment esmentades. 
 
A la vista de l’informe tècnic de data 30 de juny de 2016, la Mesa de contractació va formular 
en data 7 de juliol de 2016 proposta d’adjudicació a favor de l’empresa que ha formulat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 

 
MOTIVACIÓ 

 
I.-  Atesa la documentació tècnico-econòmica presentada per les empreses licitadores, 
 
II.- A la vista de l’informe tècnic de data 30 de juny de 2016 que obra en l’expedient de 
referència,  
 
III.- Considerant de conformitat la proposta d’adjudicació realitzada en data 7 de juliol de 
2016 amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, 
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IV.- Atès que l’empresa Xino-Xano, Associació de Lleure, ha presentat la documentació 
demanada en el requeriment que li va ser notificat,  
 
L’Òrgan de Contractació, acceptant i donant per reproduïts els arguments descrits en la 
proposta i atenent a la proposició més avantatjosa 
 
 

RESOL 
 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte 08035428 / 1 / 2016 a Xino-Xano, Associació de Lleure, 
NIF: G60847977 per un import de 5,64 € i la quantitat de 56 cèntims d’euro (0.56 €) en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent la quantitat total de l’adjudicació, de 
364.695,94 € repartits any 2016= 140.905,25 € i any 2017= 223.790,69 € IVA inclòs i d’acord 
amb els preus tipus ofertats per l’adjudicatari  i un termini d’execució de 12 mesos amb 
estricta subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques i de conformitat 
amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
SEGON.- CONVOCAR l’adjudicatari per tal que comparegui en un termini màxim de cinc 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de l’adjudicació,  per tal de 
formalitzar el contracte del servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia 
 
TERCER.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de cinc (5) dies a comptar 
des de la data de recepció de la present notificació aboni a l’Escola La Farigola del Clot 
l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per un import de 210,00 
euros. 
 
QUART.- PROCEDIR a la comunicació de l’adjudicació del present contracte al Perfil del 
contractant de l’entitat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats. 
 
 
Barcelona, 6 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Montserrat Martí i Assens  
Directora 
Escola La Farigola del Clot 
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Annex: Puntuacions de l’informe tècnic 

 
 

 

 
 

LICITADOR 
Ràtios 

Pla de 
comunicació 

Pla 
pedagògic 

Millores 
addicionals TOTAL 

Màxim 8 Màxim 1 Màxim 4 Màxim 1 

Iniciativas Profesionales y 
Publicitarias, SL 

3.33 1 3 1 8.33 

Multiserveis Ndavant, SL 6.66 1 3 1 11.66 

Xino-Xano Associació de 
Lleure 

8 1 4 0.5 13.5 


