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DECRET DE GERÈNCIA
[decret]

RELACIÓ DE FETS

Núm. de Decret i Data:
2022GER000500 17/03/2022

1. El 2 de març de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
mitjançant el Decret 2022GER000393, va aprovar l’expedient de contractació
del servei de manteniment integral de l’edifici i les instal·lacions del Consell
Comarcal del Vallès Oriental i va convocar la licitació pel procediment obert.
2. El 2 de març de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va publicar
l’anunci de licitació i la documentació que integra l’expedient de contractació
del servei de manteniment integral de l’edifici i les instal·lacions del Consell
Comarcal del Vallès Oriental en el perfil de contractant.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

3. El 4 de febrer de 2022, el Consell Comarcal va publicar l’expedient de
contractació del servei de manteniment integral de l’edifici i les instal·lacions
del Consell Comarcal del Vallès Oriental en la plataforma de contractació
electrònica Vortal.
4. El 16 de març de 2022, el Consell Comarcal va publicar en el perfil del
contractant i en la plataforma de contractació electrònica Vortal l’estudi de
costos i l’annex del PPT.
Tenint en compte que la documentació publicada conté informació associada a
elements referits en els plecs és convenient ampliar el termini de presentació
de proposicions per tal de concedir més termini per poder presentar ofertes.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
2. L’òrgan de contractació és la Gerència del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en virtut del Decret de Presidència número 239/2019, el 26 de
setembre de 2019, pel qual es delega en la Gerència les competències en
matèria de contractació següents:
a) Executar les competències com a òrgan de contractació en relació amb els
contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió
de serveis i administratius especials, que li corresponen a la Presidència
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per raó de l’epígraf primer de la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
quan el seu valor estimat sigui inferior a cinc-cents mil euros (500.000
EUR), Iva exclòs.
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
b) Executar les competències com a òrgan de contractació per a subscriure
contractes privats així com l’adjudicació de concessions sobre els béns del
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’adquisició de béns i immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de
licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de cinc-cents mil
euros (500.000 EUR), així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni quantia indicats.
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
c) Acceptar o rebutjar la proposta de classificació de les proposicions
presentades efectuada per la mesa de contractació en tots els contractes.
d) Acceptar o rebutjar les ofertes que estan incurses en presumpció
d’anormalitat en tots els contractes.
L’anunci de delegació de competències fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 8 d’octubre del 2019.
Per això,
DECRETO:
1. Ampliar el termini de presentació de les proposicions en la licitació per a
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de manteniment integral
de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental fins el 25
de març de 2022, a les 11:00:00 hores.
2. Modificar la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte per a la prestació del servei de manteniment integral de

ÒRGAN

EXPEDIENT

Decret de Gerència

Medi Ambient i Territori

X2022002515

Codi Segur de Verificació: 4c237252-1334-4131-8159-dfacb2a28e62
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_856530
Data d'impressió: 18/03/2022 08:39:01
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

Ì4cÇ7hTÈ-1334-4131-8159-dfacb2a28e62VÎ

DOCUMENT

1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 17/03/2022 14:56
2.- Núria Caellas Puig (TCAT), 17/03/2022 16:44
3.- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 2022GER000500 17/03/2022

l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el sentit
següent:
On diu:
“La Mesa de Contractació, el 25 de març de 2022 hores, procedirà a
l’obertura del sobre número 2 i donarà trasllat de la documentació presentada
als serveis tècnics del Consell Comarcal per al seu estudi i posterior
avaluació.”
Ha de dir:
“La Mesa de Contractació, el 30 de març de 2022 a partir de les 10:00
hores, procedirà a l’obertura del sobre número 2 i donarà trasllat de la
documentació presentada als serveis tècnics del Consell Comarcal per al seu
estudi i posterior avaluació.
3. Publicar aquest Decret en el perfil del contractant i en la plataforma de
contractació electrònica Vortal.
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4. Notificar aquest Decret als empresaris que hagin presentat oferta en la
plataforma de contractació Vortal.

Document signat electrònicament.

