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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000872 07/06/2022

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR000744 de data 13/05/2022, es va
aprovar l’expedient de contractació de les obres d’estabilització d’un vessant esllavissat
localitzat al marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer camí de la Font, 1-4. Barri
Moixerigues, expedient núm. X2022000709 i es va aprovar iniciar el procediment de
contractació.
En l’esmentada resolució es van nomenar els membres de la Mesa de contractació i es
va convocar l’esmenada Mesa i l’obertura dels sobres pels dies i hores següent:
Sobre A:
Sobre B:

08/06/2022
14/06/2022

a les
a les

10:00
10:00

hores
hores

La data de finalització de presentació de propostes està prevista pel dia 7 de juny de
2022, i l’obertura de sobres no es pot realitzar fins que hagi transcorregut, com a mínim,
24 hores des de la data i hora de finalització de presentació d’ofertes.
Davant d’això es fa necessari procedir a modificar la data de celebració de la Mesa
d’obertura del sobre A.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per tot això, he resolt:
Primer. Deixar sense efecte la convocatòria de la Mesa de contractació i d’obertura de
sobres, “Sobre A” del dia 8 de juny de 2022 a les 10:00 hores, de les obres d’estabilització
d’un vessant esllavissat localitzat al marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer
camí de la Font, 1-4. Barri Moixerigues, expedient núm. X2022000709, convocada per
resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR000744 de data 13/05/2022
Segon. Convocar la Mesa de contractació i d’obertura del sobre “A” pel dia i hora
següent:
Sobre A:

09/06/2022

a les

10:15

hores

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.
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L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

