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de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Contractació del Servei d'ajuda a domicili al municipi de Caldes
de Montbui. Adjudicació.

En relació amb l’expedient número G1410-2017-000005 – 643/2017 d’Acció Social, relatiu a la contractació
del servei d’ajuda a domicili al municipi de Caldes de Montbui, es fa públic que la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017, va aprovar l’acord, el text del qual queda condicionat a la
redacció definitiva de l'acta, i del qual es transcriu a continuació la seva part resolutiva següent:
"Primer. Adjudicar a la Fundació Privada Residència Santa Susanna, titular del NIF G58044595, el contracte
del servei d'ajuda a domicili de Caldes de Montbui, amb estricta subjecció al Plec de clàusules
administratives i al Plec de prescripcions tècniques particulars, aprovats per acord de Junta de Govern Local
de 24 de març de 2017, i a la seva oferta.
Segon. Aprovar la disposició de la despesa a nom de Fundació Privada Residència Santa Susanna per un
import màxim de de 100.000,00 euros (no està subjecte a Iva) per any, i subjecte a la proposta econòmica
presentada. El preu s'abonarà a càrrec a l'aplicació pressupostària número 61-2310-22799, de servei
d'Atenció a Domicili, del vigent pressupost municipal, corresponent als serveis, dels mesos de gener fins al
desembre de 2018, amb una durada de quatre (4) anys. La previsió de l’inici del servei serà el dia 1 de
gener de 2018.
Tercer. Formalitzar el contracte en document administratiu de conformitat amb el que disposa l'article 156 del
Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s'aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Quart. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com sigui menester i en dret
es requereixi per la signatura de l'esmentat contracte i de tots aquells documents que es puguin derivar de la
present adjudicació.
Cinquè. Publicar aquesta adjudicació al tauler municipal de l'Ajuntament i al perfil del contractant.
Sisè. Publicar la formalització del contracte al BOPB i al perfil del contractant, en un termini no superior a 48
dies des de la data de la formalització.
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Setè. Notificar l'adjudicació a totes les empreses licitadores i a l'adjudicatari citar-lo per a la signatura del
contracte dins d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la data de la recepció de
la notificació d’aquest acord.
Vuitè. Requerir a la Fundació Privada Residència Santa Susanna, perquè abans del dia de la formalització
del contracte, aporti la documentació necessària per acreditar el pagament del 89,24 euros, corresponent a
la publicació del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i els 1.086,34 euros, corresponent a la
publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, en aplicació de la clàusula 1.8 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Novè. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la tramesa de la seva notificació. La data de la tramesa és la que consta al registre de sortida."
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