
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]

Atès que en data 12 d’abril de 2018, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
públic  (TCCSP)  va  acordar  la  mesura  provisional  consistent  a  suspendre  el 
procediment  de contractació  del  “Servei  de prevenció  i  salvament  a les platges 
2018-2020”.

Atès  que  mitjançant  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  0476/2018  de  16  d’abril,  es  va 
resoldre anul·lar la convocatòria de la Mesa de contractació prevista per la data 16 
d’abril d’enguany.

Vist que el  TCCSP en la seva resolució núm. 73/2018, de 26 d’abril,  ha acordat 
acceptar el desistiment del recurs especial en matèria de contractació interposat 
pel senyor M.A.R en representació de l’empresa MARSAVE MALLORCA, SL, contra 
l’anunci de licitació, els plecs i altres documents relacionats, i aixecar la suspensió 
del procediment de contractació, pel present,

RESOLC

PRIMER.- Convocar la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre B pel proper 
divendres dia 4 de maig a les 11 h.

SEGON.- Publicar la present resolució al perfil del Contractant. 

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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