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

12522

Anunci de suspensió de la licitació gestió serveis atenció primera infància. Escoleta Santa Gertrudis.
Exp-044-2015

Per Decret d'Alcaldia de data 31 de juliol de 2015, i a la vista de la nova documentació aportada per l'actual concessionari del servei públic de
Gestió Serveis Atenció Primera Infància. Escoleta Santa Gertrudis, EXP-044-2015, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament de data 29
de juliol de 2015, relativa al lliurament novament de la informació de les condicions dels contractes dels treballadors als quals els afecta la
subrogació per la successió d'empreses, indicant que el llistat facilitat en el seu moment, té una sèrie d'errors quant a les dates d'antiguitat i els
salaris anuals bruts, advertit alhora pel personal que actualment presta els seus serveis a l’escoleta.
De conformitat al que es disposa en l'article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en
relació amb l'article 120 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, s'ha adoptat el següent acord:
Primer: Suspendre la licitació del contracto GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER A LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DE L’ESCOLETA DE SANTA GERTRUDIS “MENUTS”, TM. DE SANTA EULÀRIA DES RIU Expedient 044-2015.
Segon. –Rectificar la documentació relativa a les condicions laborals dels treballadors adscrits a aquest servei i publicar-la en el perfil del
contractant sense perjudici que de les obligacions contingudes en l'article 26 del XI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència
i educació infantil tant per a l'empresa sortint com per a la nova empresa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/117/927532

Tercer.- Declarar la urgència del procediment conforme a l'article 112 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en ser
necessari accelerar la seva adjudicació per raons d'interès públic, motivades per la necessitat que de cara a l'inici del proper curs escolar el
servei pugui ser prestat.
Quart.- Publicar anunci en el BOIB atorgant un nou termini de set (7) dies naturals a comptar des del següent a la publicació en BOIB, per a
la presentació de proposicions així com la corresponent continuació del procediment.

Santa Eulària des Riu a 31 de juliol de 2015
LA SECRETÀRIA
Catalina Macías Planells
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