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   Dipòsit legal: AND.2-2015

edicte
Edicte del 29-6-2022 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la concessió de la gestió del Centre 
Residencial d’Educació Intensiva (CREI).

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
b) Data de l’acord del Govern: 29-6-2022

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis
b) Denominació del treball: Concessió de la gestió del Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI)
c) Localització: CREI (edifici Solà d’Enclar, AD500 Andorra la Vella)
d) Preus unitaris:
Servei d’acolliment residencial de protecció intensiva – tarifa diària/adolescent –

• Plaça ocupada: 269,40 €
• Plaça no ocupada: 188,60 €
• Plaça sobreocupada: 80,80 €

Servei de dia: – tarifa diària/adolescent –
• Plaça ocupada: 45,30 €
• Plaça no ocupada: 31,70 €
• Plaça sobreocupada: 13,60 €

e) Partida pressupostària: 00160620621-PR0246-D/48240/107001
f) Termini d’execució: 1-9-2022 fins el 31-8-2027. A partir d’aquesta data, el contracte es pot prorrogar, 
previ acord de Govern, per tres (3) períodes de tres (3) anys, sense que el termini total pugui superar els 
catorze (14) anys. El Govern ha de comunicar amb una antelació mínima de sis mesos, abans de l’acaba-
ment del termini principal del contracte o de les pròrrogues, la intenció de prorrogar-lo
g) Forma d’adjudicació: concurs internacional
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 31, any 2022, de data 9-3-2022

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març 
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar 
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de 
l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució 
de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de juny del 2022

Per delegació 
Jordi Gallardo Fernàndez 
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

Adjudicacions i ampliacions de contractes


		2022-07-05T12:46:53+0200




