
AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

ANUNCI  

 
Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de setembre de 
2017, l’expedient per la contractació del servei socioeducatiu no residencial 
per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS) per a 
l’any 2017  s’anuncia l'obertura del procediment licitatori corresponent. 
ENTITAT ADJUDICADORA 
A) Organisme: Ajuntament d’Amposta. 
B) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
A) Descripció de l’objecte: servei socioeducatiu no residencial per a infants i 

adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS)  
B) Duració: del dia 1 d’octubre fins el dia 31 de desembre de 2017 sense 

possibilitat de prorrogar-se 
TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
A) Tramitació: ordinària, RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
B) Procediment: obert. 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
Import total: 19.000 € anuals, Preu exempt de l’IVA. 
GARANTIES:  
Provisional: no se n’exigeix. 
Definitiva: no se n’exigeix 
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 
a) Entitat: Ajuntament d’Amposta (Secretaria) 
b) Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 3-4 
c) Localitat i codi postal: Amposta, 43870 
d) Telèfon: 977700057 
e) Fax: 977704132 
f) Data límit d’obtenció de documents i d’informació: 10 dies naturals a 

comptar a partir de la publicació d’aquest anunci al perfil del 
contractant. 

REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA  
Els previstos en el plec de clàusules econòmiques – administratives 
particulars. 
PRESENTACIÓ DE LES OFERTES  
A) Data límit de presentació: als 10 dies naturals a comptar a partir de la 

publicació d’aquest anunci al perfil del contractant de 9 a 14 hores. 
B) Documentació a presentar: la que es ressenya en el plec de clàusules 

econòmiques - administratives particulars. 
C) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament 



1. Entitat: Ajuntament d’Amposta 
2. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 3 – 4 
3. Localitat i codi postal: Amposta, 43870 
OBERTURA DE LES OFERTES 
Segons es ressenya en el plec de clàusules econòmiques - administratives 
particulars. 
ALTRES INFORMACIONS 
Les que es ressenyen en el plec de clàusules econòmiques - administratives 
particulars. 
 
Amposta,  20 de setembre de 2017.  
L’ALCALDE, 
 
 
 
Adam Tomàs i Roiget. 
 


