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Ajunta ment de Llaurí

DECRET DE L'ALCALDIA 476.2.016
Ates que per Decret de I'Alcaldia no 15912.016, de data 23 de maig, es
va aprovar l'inici de la tramitació de l'expedient de contractació de la gestió del
servei públic de la escola infantil municipal de Llaurí, pel procediment obert,
aprovant-se els plecs de condicions administratiu i técnic que regirán
l'adjudicació del contracte.

Atés que, dintre del termini concedit a l'efecte, s'han presentat dos
proposicions:

Proposició no

1:

María Jordá Pardo,

en

representació de "Els
d' entrada972.

Trotamusics, COO. V.", presentada e|2210612.016 al no registre

Proposició no 2: Andrea Alonso Biosca, presentad a
registre d' entrada 982.

el

23t0612.016 al

nP

Atesa la proposta d'adjudicació efectuada per la Taula de Contractació
en data 12 de juliol de 2.016, una vegada ponderats els criteris objectius d'
adjudicació indicats als plecs de cláusules administratives itécniques.
En virtut de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per I'arlicle 21
de la Llei 711.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, per el
present vinc a RESOLDRE:
1o.- Adjudicar el contracte de gestió del servici públic de la Escola lnfantil
Municipal de Llaurí a ANDREA ALoNSo BloscA, en els termes de l'oferta
presentada i dels plecs de condicions administratives i técniques aprovats en
tot alló en que aquestos no es contradiguen amb l'esmentada

oferta.
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2o.- Requerir a l'adjudicataria per a la presentació, en temps i forma, de
la garantia definitiva, a dipositar a la Caixa General de la Corporació.

3o.- Notificar la present resolució als licitadors, als efectes escaients,
publicar la mateixa al Perfil del Contractant.
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Llaurí, a 19 de juliol de 2.016
L'ALCALDESSA,

LA SECRET
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