
Divendres, 19 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE relatiu a l'adjudicació del contracte de la gestió del servei educatiu, cultural i de formació del centre d'art i noves  
tecnoligies can font

ES FA PÚBLIC la resolució de presidència núm. 122/2016 de 4 d'agost de 2016, va resoldre, entre d'altres, ADJUDICAR 
a la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L'HUMÀ, el contracte de la gestió del servei educatiu, cultural i de formació 
del Centre d'art i noves tecnologies Can Font, per un període de dos anys, prorrogable per un any més, segons l'oferta 
presentada per l'esmentada fundació, i que consisteix en el següent:

• L'import anual de 25.000 EUR anuals (impostos inclosos) definit a la clàusula 6, i que és a càrrec de l'Ajuntament, es  
redueix en 4.000 EUR anuals. Per tant, l''ajuntament es fa càrrec fins a una quantitat final de 21.000 EUR anuals, 
impostos  inclosos,  en  concepte  de  despeses  d'energia  elèctrica,  manteniment  d'ascensor,  neteja,  telefonia, 
manteniment  de  les  instal·lacions  de  l'edifici  (instal·lació  elèctrica,  d'aigua,  de  climatització,  alarmes,  tancaments  i 
cobertes). S'exclou de l'import assenyalat qualsevol altre aparell, quedant expressament exclosos les les instal·lacions i 
aparells, audiovisuals o de so.

• Realització d'una millora en la dotació d'aparells, instal·lacions i/o fons documental, vinculades al projecte, que seran 
justificades mitjançant la presentació de les factures originals al PMCEIJ, per un import de 2.000 EUR, durant els 6 
primers mesos de contracte, segons la clàusula 20 apartat 30 del Plec de Clàusules Administratives particular.

• La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L'HUMA es compromet a realitzar totes les millores proposades en el sobre 
núm. 2.

Aquesta  contractació  queda  subjecte  al  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars  i  a  les  propostes  tècniques 
presentades per l'empresa adjudicatària.

Les Franqueses del Vallès, 8 d'agost de 2016
L'alcalde accidental, Juan Antonio Corchado Ponce

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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