Expedient: 2020/674/G1072

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
A la vista dels antecedents que obren a l’expedient, és a dir, la provisió de la presidència,
l’informe de secretaria, l’informe d’intervenció i la Memòria Justificativa sobre 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 en la qual s’assenyala també
la insuficiència de mitjans per a dur-lo a terme.
Presentant dita contractació les característiques 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
La present contractació no es divideix en lots segons consta en la Memòria Justificativa que
obra a l’expedient.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat sumari/abreujat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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, aquesta presidència

RESOL:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació assenyalada mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
SEGON. Justificar la celebració del contracte per a dur a terme el servei, principalment
d’assessorament jurídic – laboral i d’àmbit sanitari al Centre Sanitari del Solsonès, FPC,
organisme autònom del Consell Comarcal del Solsonès, així com altres qüestions jurídiques
d’aquest ens i del Consell Comarcal, donada la sobrecàrrega de tasques i l’especificitat
sanitària, així com la necessitat de completar-les.
Queda acreditat que la present contractació mitjançant un contracte de servei és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats d’aquest Consell Comarcal.
TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

