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Resolució de Pròrroga
Expedient BE-2016-24 (PRO-2016-1223)
Unitat promotora : Servei de Recursos Aliens
Tipus : Gestió de serveis públics
Contracte : Contracte administratiu
Procediment : Negociat sense publicitat
Títol : Pròrroga de la gestió, en règim de concert, de 156 places d'acolliment
residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual al centre "Residència LES
HORTÈNSIES" de l'entitat Fundació Privada Sant Francesc d'Assis a Alella, comarca
del Maresme, per a l'any 2017.

Antecedents
1.- En data 29.07.2016 es va formalitzar el contracte, entre el Departament i l’entitat
FUNDACIÓ PRIVADA SANT FRANSCESC D’ASSÍS, amb CIF G08446577, en relació
amb la prestació del servei esmentat, per un import, referit a 7 mesos de 3.414.359,30
euros, sense IVA, i es fixava un termini d’execució des de la data de signatura del
contracte fins el 31 de desembre de 2016.
2.- Vist que al contracte es preveia la possibilitat de pròrroga expressa, per acord
d’ambdues parts.
3.-En data 23.11.2016 el Servei de Recursos Aliens en el seu informe proposta,
proposa la pròrroga de l’expedient de contractació esmentat pel període comprès entre
01.01.2017 i 31.12.2017.
4.- D’acord amb l’esmentat informe l’import previst per a la pròrroga s’estableix en
5.823.556,75 euros, sense IVA.
5.- Vist l’article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
6.- Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per
l'article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.
Resolc
Primer. Aprovar la pròrroga de la gestió, en règim de concert, de 156 places
d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual al centre
"Residència LES HORTÈNSIES" de l'entitat Fundació Privada Sant Francesc d'Assis a
Alella, comarca del Maresme, per a l'any 2017.
Segon. Adjudicar la present pròrroga a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA SANT
FRANSCESC D’ASSÍS, amb CIF G08446577, condicionada a la presentació dels
documents escaients requerits al punt tercer d’aquesta resolució, per un import màxim
previst de 5.823.556,75 euros, sense IVA.
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Signature
Not Verified
Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2017.04.07
08:31:31 CEST
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Maria Dolors Bassa Coll el dia 30.03.2017
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Tercer. Requerir a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA SANT FRANSCESC D’ASSÍS, amb
CIF G08446577, per a que, si escau, presenti la garantia complementària i els
certificats previstos a l’article 151.2 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP).

Dolors Bassa i Coll
Consellera
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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Signatura a la pàg.
1 del document

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Maria Dolors Bassa Coll el dia 30.03.2017

