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DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE PER 
A LA CONCESIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L´ ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL DE LLAURÍ. 

 
A Llaurí, a 20 de juliol de 2.016 
 

REUNITS 
 
D´una part, Dª Anna Mª González Herdaro, Alcaldessa-Presidenta de 

l´Ajuntament de Llaurí, actuant en nom i representació del mateix i asistida per 
la Secretaria accidental de la Corporació, Dª Nuria Llopis Caparrós. 

 
I d´altra part, Dª Andrea Alonso Biosca, amb D.N.I. 20.849.735M. 
 
Es reconeixen ambdues parts amb capacitat suficient per a signar el 

present document de contracte administratiu mitjançant el que es formalitza la 
concesió per part de l´Ajuntament de Llaurí a ANDREA ALONSO BIOSCA del 
servei públic de la escola infantil municipal, i lliure i espontàneament 

 
ESTABLIXEN 

 
PRIMER.- Que per Decret de l´Alcaldia 159/2.016, de data 23 de maig 

de 2.016, es va iniciar el procediment de licitació de la gestió del servici públic 
de la escola infantil municipal de Llaurí, pel procediment obert, aprovant-se els 
plecs de condicions administratives i tècniques. 

 
SEGON.- Que l´esmentada licitació i plecs van ser publicats en la web 

municipal, al Perfil del Contractant i al BOP nº 109 de data 8 de juny de 2.016. 
 
TERCER.- Transcorregut el termini de presentació de propostes, es va 

efectuar la posterior selecció per part de la Mesa de Contractació de l´oferta 
presentada, elevant aquesta acta en data 12 de juliol de 2.016, on es va 
proposar contractar amb Andrea Alonso Biosca. 

  
QUART.- Que mitjançant el Decret de l´Alcaldia 476/2.016, de data 19 

de juliol, s´ha adjudicat a Andrea Alonso Biosca el contracte de gestió del 
servici públic de escola infantil municipal de Llaurí. 

 
PACTEN 

 
1º.- Subscriure el contracte de gestió del servei públic de guarderia 

municipal de Llaurí, d´acord amb allò establert als termes de l´oferta 
presentada per l´adjudicatari i en els plecs de clàusules administratives i 
tècniques aprovats, convenint l´acceptació total de les clàusules que conformen 
apuestos documents, que formen part inseparable d´aquest contracte 
administratiu a tots els efectes. 
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I per a que conste a tots els efectes, se signa el present document 

administratiu per triplicat a un sols efecte, així com els plecs de condicions 
administratives i tècniques, en el lloc i data assenyalada, del que com a 
Secretaria done fe. 

 
 
 
 
 
 
      Davant de mi 

L´ALCALDESSA-PRESIDENTA, LA SECRETARIA acctal, 
Anna Mª González Herdaro  Nuria Llopis Caparrós 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDREA ALONSO BIOSCA 
 


