AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

Roser Gallego Miñarro, secretaria acctal de l’ajuntament de Castellolí,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de la corporació en sessió de data 11 de juliol de 2019, va prendre,
per unanimitat, el següent acord:
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de servei de gestió de
la llar d’infants municipal Quitxalla.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 116,
117 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 135
LCSP.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
Vist que en el termini conferit a l’article 150.2 LCSP, el licitador que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària
per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de
clàusules administratives particulars.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò
disposat a la Disposició Addicional Segona la LCSP, per l’adjudicació del contracte.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER: Adjudicar el contracte per a l’adjudicació del servei de gestió de la llar
d’infants municipal Quitxalla a la empresa ANIMA’NS SCP pel preu de 66.010,00
euros, ( IVA exempt) ( seixanta-sis mil deu euros) , subjecte al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les millores
presentades pel licitador.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze
dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors
i candidats en la forma prevista a l’article 151.2 LCSP, comparegui davant la
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secretaria general de l’ajuntament, avinguda de la Unió, 60 de Castellolí per tal de
formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 321.22714 del
pressupost de l’exercici 2019 i següents.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que han pres
part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Castellolí
CINQUÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui
per fer efectius els acords precedents.

I perquè consti als efectes oportuns expedeixo el present certificat a
Castellolí, a la data de la signatura electrònica
La secretaria acctal
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