Expedient 2020/674/G1072

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Atesa la necessitat de contractació del servei d’assessorament jurídic, laboral i d’àmbit sanitari
en el sector públic del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, FPC, tal i
com consta a la memòria justificativa que obra a l’expedient, en la qual es contempla, entre
altres, la sobrecàrrega de tasques.
Per Resolució de presidència de 19 de gener de 2021 s’acorda l’inici del present expedient, les
característiques del qual són les següents:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei d’assessorament jurídic, laboral i d’àmbit sanitari en el sector
públic del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, FPC.
Procediment de contractació: Obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
79111000-5 Serveis d’assessoria jurídica
Valor estimat del contracte: 50.000,00 €/any IVA
exclòs

Preu: 12.500,00 €/any
Iva: 2.625,00 € d’IVA (21%)
Preu total: 15.125 €/any IVA inclòs

Termini d'execució: 1 any

Vista la documentació que obra a l’expedient i que, per les característiques i l’import del
contracte s’opta per la seva adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat sumari,
aquesta presidència per delegació,
RESOL:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari
per dur a terme el servei referenciat, convocant la seva licitació.
Segon. Aprovar la despesa per l’import de 12.500,00 €/any i 2.625,00 € d’IVA (21%) any, un
total de 15.125 €/any IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22799.920 del
pressupost de l’entitat.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regiran el present contracte.
Quart. Publicar l'anunci de licitació al perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i amb la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques així com la documentació necessària
per a la presentació de les ofertes, des del dia de publicació de l'anunci de licitació.
Cinquè. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les

proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
Sisè. Designar a la unitat tècnica, formada per Antoni Jiménez i Pérez i Ramona Fornell i
Sorribes, tècnics d'aquest Consell Comarcal, com a òrgan competent per procedir a l'obertura
de les proposicions i a la valoració de les ofertes.
Setè. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat compleix
amb els requisits necessaris de capacitat i s’actuarà de conformitat amb el disposat en el plec
de clàusules administratives regulador d’aquest procediment de contractació.

