AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. – P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

DECRET ALCALDIA NÚM. 420/2013

Donat que el dia 4 de setembre es va dictar proposta de resolució, mitjançant la qual es proposava la
declaració de caducitat del procediment de contractació per al desenvolupament de les activitats
preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar.
Transcorregut el termini de 15 dies per a presentar allegacions per les empreses licitadores sense
presentar-se cap allegació.
Havent passat mes de 3 mesos des de la iniciació del procediment. D’acord amb l’article 42.3 llei 30/92
amb concordància amb l'article 90 llei 30/92,
RESOLC
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment.
SEGON.- Tornar a iniciar el procediment de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Alcanar, 03 d’octubre de 2013

Davant meu,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI

Alfons Montserrat Esteller

Juan José Abad Rodríguez
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SECRETARIA-NOTIFICACIÓ
JA.R.

Grupo MGO SA
Avda. Generalitat nº 163
Tortosa (43500)
El Sr. Alcalde, ALFONS MONTSERRAT ESTELLER, ha disposat que es notifiqui a Grupo MGO, amb
direcció a efectes de notificacions a Avda. Generalitat nº 163, Tortosa (43500) el Decret d’Alcaldia núm.
420/2013, de data 03/10/2013, el tenor literal del qual és el següent:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 420/2013
Donat que el dia 4 de setembre es va dictar proposta de resolució, mitjançant la qual es proposava la
declaració de caducitat del procediment de contractació per al desenvolupament de les activitats
preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar.
Transcorregut el termini de 15 dies per a presentar allegacions per les empreses licitadores sense
presentar-se cap allegació.
Havent passat mes de 3 mesos des de la iniciació del procediment. D’acord amb l’article 42.3 llei 30/92
amb concordància amb l'article 90 llei 30/92,
RESOLC
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment.
SEGON.- Tornar a iniciar el procediment de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.”

NOTIFICACIO.- Si es vol impugnar la present resolució, procedeix interposar reclamació prèvia a la via
judicial laboral en el termini màxim de caducitat de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva
notificació. Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri escaient.

Alcanar, 10 d’octubre de 2013
EL SECRETARI
HE REBUT L'ORIGINAL,
de
de 2013
Juan José abad Rodriguez
L'INTERESSAT/ADA
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SECRETARIA-NOTIFICACIÓ
JA.R.

MC Prevención
C/Passeig Joan Moreira nº 26 (bajos)
Tortosa (43500)
El Sr. Alcalde, ALFONS MONTSERRAT ESTELLER, ha disposat que es notifiqui a MC Prevención, amb
direcció a efectes de notificacions a C/Passeig Joan Moreira nº 26 (bajos), Tortosa (43500) el Decret
d’Alcaldia núm. 420/2013, de data 03/10/2013, el tenor literal del qual és el següent:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 420/2013
Donat que el dia 4 de setembre es va dictar proposta de resolució, mitjançant la qual es proposava la
declaració de caducitat del procediment de contractació per al desenvolupament de les activitats
preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar.
Transcorregut el termini de 15 dies per a presentar allegacions per les empreses licitadores sense
presentar-se cap allegació.
Havent passat mes de 3 mesos des de la iniciació del procediment. D’acord amb l’article 42.3 llei 30/92
amb concordància amb l'article 90 llei 30/92,
RESOLC
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment.
SEGON.- Tornar a iniciar el procediment de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.”

NOTIFICACIO.- Si es vol impugnar la present resolució, procedeix interposar reclamació prèvia a la via
judicial laboral en el termini màxim de caducitat de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva
notificació. Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri escaient.

Alcanar, 10 d’octubre de 2013
EL SECRETARI
HE REBUT L'ORIGINAL,
de
de 2013
Juan José abad Rodriguez
L'INTERESSAT/ADA
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SECRETARIA-NOTIFICACIÓ
JA.R.

Laborsalus Salud Laboral, S.L.
C/Sant Isidre nº 5 Local 23
San Carles de la Ràpita (43540)
El Sr. Alcalde, ALFONS MONTSERRAT ESTELLER, ha disposat que es notifiqui a Laborsalus Salud
Laboral, S.L., amb direcció a efectes de notificacions a C/Sant Isidre nº 5 Local 23, Tortosa (43540) el
Decret d’Alcaldia núm. 420/2013, de data 03/10/2013, el tenor literal del qual és el següent:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 420/2013
Donat que el dia 4 de setembre es va dictar proposta de resolució, mitjançant la qual es proposava la
declaració de caducitat del procediment de contractació per al desenvolupament de les activitats
preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Alcanar.
Transcorregut el termini de 15 dies per a presentar allegacions per les empreses licitadores sense
presentar-se cap allegació.
Havent passat mes de 3 mesos des de la iniciació del procediment. D’acord amb l’article 42.3 llei 30/92
amb concordància amb l'article 90 llei 30/92,
RESOLC
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment.
SEGON.- Tornar a iniciar el procediment de licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat.”

NOTIFICACIO.- Si es vol impugnar la present resolució, procedeix interposar reclamació prèvia a la via
judicial laboral en el termini màxim de caducitat de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva
notificació. Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri escaient.

Alcanar, 10 d’octubre de 2013
EL SECRETARI
HE REBUT L'ORIGINAL,
de
de 2013
Juan José abad Rodriguez
L'INTERESSAT/ADA

