RESOLUCIÓ OG 73/2018

A inicis de l’any 2009 neix SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant
SUMAR, amb l’objectiu d’incrementar els recursos per a la producció de més politiques socials
i millorar la qualitat real i percebuda de la ciutadania, en relació als serveis socials.
L’objecte de SUMAR és la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès
públic en l’àmbit territorial de Catalunya i, d’entre les funcions que li són atribuïdes, s’hi inclou
la prestació i gestió dels serveis socials, ja sigui directa o indirectament.
Vist que en data 3 de setembre de 2018, en virtut de Resolució OG 70/2018 es va aprovar el plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de
neteja de la residència per a gent gran, centre de dia i unitat de convivència d’Esparreguera, Can
Comelles, centre gestionat per SUMAR; l’expedient de contractació d’aquest procediment, i es
va disposar la licitació pública pel procediment obert, mitjançant diversos criteris de valoració
de les propostes, per un termini màxim de 35 dies naturals a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant de SUMAR.
Vist que l’òrgan contractant en data 5 de setembre d’enguany va publicar l’anunci de licitació al
perfil del contractant i en la mateixa data va realitzar els tràmits de publicació al Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE).
Atès que l’anunci d’aquesta licitació al DOUE s’ha publicat en data d’avui en el lloc web de TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401472‐2018:TEXT:ES:HTML.
Per tot això, i d’acord amb les competències atorgades per acord del Consell d’Administració de
12 de maç de 2009, RESOLC
Primer.‐ Disposar l’ampliació del termini per la presentació de proposicions per al procediment
d’adjudicació del contracte de servei de neteja de la residència per a gent gran, centre de dia i
unitat de convivència d’Esparreguera, Can Comelles, centre gestionat per SUMAR, per un
termini màxim de 35 dies a comptar de l’endemà d’aquesta resolució.
Segon.‐ Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de SUMAR.

CON‐PO 11/2018

1

Tercer.‐ Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Consell d’Administració.

Girona, 14 de setembre de 2018
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El Director General
Estanis Vayreda Puigvert
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