
 

ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT 

Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016, s'adjudicà el 
contracte administratiu de Serveis d’accions formatives de tallers de co-creació, dins 
del  projecte  "Dissenyem  pensant"  per  a  la  millora  de  l'ocupabilitat  de  persones 
aturades, i es publica la seva formalització als efectes de l'article 154 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d'Acompanyament a les 
Persones

c) Número d'expedient: 1710/2016

d) Direcció d'internet del perfil del contractant: 

https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxes.php?id=34

2. Objecte i duració del contracte:

a) Tipus: Administratiu de serveis

b) Descripció: Serveis d’accions formatives de tallers de co-creació, dins del  
projecte "Dissenyem pensant"  per a la millora de l'ocupabilitat  de persones  
aturades

c)  CPV:  80570000-0  (Serveis  de  formació  per  al  desenvolupament  
personal/Personal development training services)

d) Duració: 4 Mesos

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Perfil del contractant

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 7 de novembre de 2016

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert, diversos criteris d'adjudicació

4. Valor estimat del contracte: 34.050,00 euros.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 34.050,00 euros. Import total: 34.506,75 
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euros.

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 2 de desembre de 2016

b) Data de formalització del contracte: 19 de desembre de 2016 

c) Contractista: Carles Adamuz Sánchez 

d) Import d'adjudicació: Import net: 33.874 euros. Import total: 34.330,75 euros

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L'Alcaldessa

Eva María Menor Cantador

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2016-12-20T14:25:50+0100
	Badia del Vallès
	EVA MARIA MENOR CANTADOR
	Ho accepto




