
ffi Generalitat de Catalunya
NU Departament d' Ensenyament

Institut Provengana

el servei de cantina de l ' lnst i tut Provengana

Antecedents

1' Per resoluciÓ de data 1 de marg de 2012 es va iniciar iaprovar I 'expedient per a I 'adjudicació delservei de cantina, mitjangant procediment de concurs negociat i recéntment's'ha propbsat la sevaadjudicació.

2' Actualment ha.transcorregut el termini legal exigit  i  l 'empresa proposada adjudicatária ha presentat
la documentació sol.  l ic i tada.

Fonaments de dret

Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, quant a I'adjudicació de contractes.

Resolució

D'acord amb les competéncies que m'atr ibueix la legislació vigent,

Resolc,

1' Establ ir  la classif icació de les proposicions dels l ic i tadors, d'acord amb el quadre de puntuaciósegüent :

Licitadors
Proposta
económica

Forma realització
treballs Mil lores técniques Puntuació

TOTAL

55 punts 35 punts 10 punts
Angel García Fernández 48 ,5 27 8 83,5
David Ballesteros Moliner 54,79 25 0 79,79
Salvador Pizarro pach ón 45,72 22,5 3 71,22

2' Adjudicar el contracte de servei de cantina a Ángel García Fernández, atés que ha obtingut lapuntuaciÓ més alta, pel període de l '1 de jul iol  de 2Ol2 al30 de juny de 20'1á.
3' Notificar aquesta resoluciÓ a I'adjudicatari i requerir-lo per tal que, no més tard dels quinze dieshábils següents a aquell en qué rebi la notificació de la present resolució, formalitzi el corresponentcontracte.

4' Publicar aquesta resoluciÓ al taulel l  de publicacions of icials de l ' inst i tut provengana.

Contra aquesta resoluciÓ, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podeninterposar recurs contenciÓs administratiu davant la sala contenciosa Administrativa det TribunalSuperior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l ,endemá de la sevapublicaciÓ, de conformitat amb el que preveu I 'art icle 46.1 de la Llei 2gl1g'gg, de 13 de jul iol ,  reguladorade la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciósadministrat iu, davant l 'Órgan que va dictar I 'acte, en el termini d'un mes a comptar de l ,endemá de laseva noti f icaciÓ, segons el que disposen els art icles 116 i  117 de la Llei 30/1ggb, de 26 de novembre,de régim jurídic de les administracions públiques i  del procediment administrat iu comú o quatsevol altrerecurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El director de l' lnstitut provengana

L'Hospitalet de Llobregat, a 24 de maig de 2012
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