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Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 8 de març de 2017, va acordar 
incoar  expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  suport  audiovisual  i 
comunicació  institucional,  fixant-se  el  pressupost  base  de  licitació  del  present 
contracte  en  11.652,89,  IVA  exclòs,  així  com  aprovar   el  plec  de  clàusules 
administratives i  de prescripcions tècniques particulars (PCAP),  que han de regir 
l’esmentada contractació.

Atès que la clàusula XI del PCAP, disposa que l’obertura dels sobres B es durà a 
terme  a  les  12  hores  del  dia  següent  hàbil  al  de  l’acabament  del  període  de 
presentació de proposicions, en acte públic.

Atès que havent-se publicat l’anunci al DOGC núm. 7331 de data 17 de març de 
2017, el termini per a la presentació de proposicions finalitza el proper dia 3 d’abril  
de 2017 i en conseqüència, la data d’obertura dels sobres B hauria de ser el dia 4 
d’abril d’enguany a les 12 h.

Atès que, per imperatiu legal, forma part de la Mesa de Contractació, com a vocal, 
la secretària de Corporació.

Atès que el proper 4 d’abril d’enguany, a les 12 h, s’ha convocat una reunió de la 
Junta Local de Seguretat de la qual n’és secretària la secretària municipal.

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, pel present

RESOLC

PRIMER.- Modificar la data i hora fixada en la clàusula XI del PCAP per a l’obertura 
dels sobres B presentats en la licitació del contracte per a la prestació del servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional, fixant-se el proper dimecres 5 d’abril 
d’enguany, a les 12 hores, com a data i hora en la que es procedirà a l’obertura dels 
sobres B presentats en la licitació del contracte per a la prestació  del servei de 
suport audiovisual i comunicació institucional.

SEGON.- Que  es  publiqui  aquesta  resolució  al  perfil  de  contractant  per  a 
coneixement general.
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Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet 
de Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

         Davant meu
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