
 
 

 
 
 
 

Expedient: CSSVP 1/14 
 
 
Resolució d’ampliació del termini d’adjudicació del contracte. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2014 es va aprovar el procediment per a la contractació del  servei de 
manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics del Consorci Sociosanitari 
de Vilafranca del Penedès; 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2014 es va procedir a l’obertura pública de les proposicions 
presentades pels licitadors en el sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de 
valor); 
 
Atès que el 17 de setembre de 2014 és el termini màxim d’adjudicació del contracte per a la contractació 
del servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics del Consorci 
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès; 
 
Atès el que disposa l’article 49,1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que permet ampliar el termini 
d’adjudicació establert a l’article 161 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
 
RESOLC: 
 
Primer: D’acord amb el que disposa l’article 49,1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ampliar el termini 
d’adjudicació - establert a l’apartat 2 de l’article 161 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic - del contracte per a la 
contractació del  servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics del 
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, en un mes més des de la data de finalització del 
termini inicial. 
 
Segon.- Ordenar es notifiqui en forma la present resolució a tots els licitadors que hagin estat admesos 
en aquest procediment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Roser Aguilar i Vidal 
Gerent de  
Consorci Sociosanitari de 
Vilafranca del Penedès. 
 
 
Vilafranca del Penedès,  15 de setembre de 2014    
 


