DECRET D’ALCALDIA

ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de novembre de 2017 va
aprovar l’expedient de contractació subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, per al servei de neteja dels edificis municipals, convocant la seva
licitació.

Tercer.- La clàusula 3.4 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el
contracte per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals estableix que
el Sobre A, relatiu a la documentació administrativa, s’obrirà el dia hàbil següent a la
finalització del termini de presentació de proposicions, coincidint en aquest cas amb el
període de vacances de nadal.

Primer.- Disposició Addicional segona apartat 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, què estableix la composició de les meses de contractació.
Segon.- Atès les competències que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació.
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Segon.- En data 22 de novembre de 2017 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE,
finalitzant, per tant, el termini de presentació de propostes el dia 2 de gener de 2018.

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC
Primer.- Suspendre la reunió de la mesa de contractació per a l’obertura del sobre A
relatiu al contracte per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals
prevista pel dia 3 de gener de 2018, convocant-la pel dia 8 de gener de 2018 a les
12:00 hores.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cunit
Cunit, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
Montserrat Carreras García

Davant meu,
El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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