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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

13048 Anunci continuació de la licitació de la gestió de serveis d'atenció a la primera infància. Escoleta
Santa Gertrudis. Exp. (044-2015)

Per decret d'Alcaldia de data 14 d'agost de 2015 s'ha adoptat el següent acord: 

En relació a l'expedient de contractació 044-2015 de GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESCOLETA DE SANTA GERTRUDIS “MENUTS”, l'anunci de licitació del qual va ser publicat en el
BOIB núm. 116 de data 16 de juliol de 2015.

En data 31 de juliol de 2015, a la vista de les al·legacions presentades relatives a errors en les dades relatives a les condicions laborals dels
treballadors, constatat aquest error i esmenat per l'actual empresa concessionària, es va acordar la suspensió de la licitació, la rectificació de la
documentació errònia així com la declaració d'urgència del procediment acordant-se així mateix la publicació d'anunci en el BOIB atorgant
un nou termini de set dies naturals a comptar des del següent a la publicació en el BOIB, per a la presentació de proposicions així com la

. corresponent continuació del procediment

Aquest acord va ser publicat en el BOIB en data 04 d'agost de 2015 i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu,
sense especificar el termini límit de presentació d'ofertes i sota el títol “anunci de suspensió.”

Vist que el títol de l'anunci així com l'apartat quart d'aquest acord poden induir a confusió al semblar que es remet a un anunci posterior
l'obertura de nou termini per a la presentació de proposicions. 

De conformitat al que es disposa en l'article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en relació amb relació amb l'article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre municipal i de règim local de les Illes Balears

DISPOSO:

Continuar la licitació del contracte 044-2015 de GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER A laPrimer: 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESCOLETA DE SANTA GERTRUDIS “MENUTS”, atorgant un termini de set dies naturals a comptar des
del següent a la publicació del present acord en el BOIB, per a la presentació de proposicions. 

 Publicar el present anunci en el BOIB i perfil de contractant de l'Ajuntament.Segon:

           

Santa Eulària des Riu, 14 d’agost de 2015

L’Alcalde 
Vicente Marí Torres 
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