AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

El Ple de l’ajuntament de Canet d’Adri, en la sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril
de 2011, adoptà entre d’altres i amb el quòrum suficient el següent:
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.
El Ple de l’ajuntament de Canet d’Adri, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2011,
va acordar l’adjudicació provisional del contracte del servei de neteges de l’edifici de
l’ajuntament situat en l’Avda Rocacorba, 21 de Canet d’Adri.
De conformitat amb el que estableixen els articles 126.1 i 161.2 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector <Públic, en data 21 de febrer de 2011, s’ha
procedit a la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant de la
web de l’ajuntament de Canet d’Adri.
Donat que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni
suggeriments.
Tenint en compte que l’empresa adjudicatària ha presentat la garantia definitiva i els
certificats d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social,
El Ple per unanimitat acorda el següent:
Primer.- Adjudicar definitivament el contracte del servei de neteges de l’edifici de
l’ajuntament situat en l’Avgda Rocacorba, 21 de Canet d’Adri a l’empresa M PLUS
SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL per l’import de 20.680,00 € (IVA no inclòs)
per la totalitat de la durada del contracte de dos anys.

Segon.- Notificar el present acord d’adjudicació definitiva als interessats i publicar-ho
en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Canet d’Adri.
.
Tercer.- Procedir a la devolució de la garantia a les empreses que no han resultat
adjudicatàries.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per la signatura del contracte corresponent i per la
documentació que sigui necessària per la seva legalització.
Canet d’Adri, 19 d’abril de 2011

CPISR-1 C
Miquel Angel
Ros i Jardí

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Miquel Angel
Ros i Jardí
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Canet d'Adri, ou=Secretaria,
ou=Serveis Publics de Certificacio CPISR-1 amb
carrec, ou=Vegeu https://www.catcert.net/
verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=Ros i Jardí,
givenName=Miquel Angel, title=Secretari,
serialNumber=40272418Q, cn=CPISR-1 C Miquel
Angel Ros i Jardí
Fecha: 2011.04.19 12:41:50 +02'00'

