Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme,
CERTIFICO: Que en el Ple celebrat en sessió Ordinària de data 15 de juny de 2021, s’ha
aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent:

“ACORD 15/06/2021
PROPOSTA D’ACORD
Vist que en data 15 de juny de 2021, la Directora de l’Àrea d’Equitat i Acció Social,
conjuntament amb la Gerent del Consell Comarcal del Maresme, va emetre informe
mitjançant el qual proposa elevar al Ple del Consell Comarcal del Maresme l’aprovació de la
prestació del servei d’atenció domiciliària en règim de gestió directa, mitjançant encàrrec a
un mitjà propi de conformitat amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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contractes del sector públic (LCSP); el reconeixement de la Fundació S21 com a mitjà propi
del Consell Comarcal del Maresme i l’encàrrec de gestió del dit servei a la Fundació S21 del
Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya en els termes i condicions que consten a
l’expedient,
Vista que consta a l’expedient la memòria justificativa, amb descripció suficient de l’objecte
de l’encàrrec i de les raons per les quals el recurs a aquesta nova forma de provisió del
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servei suposaria una millor execució de la prestació, de manera que l’atribució d’aquesta
prestació a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya comportaria
un valor afegit respecte a la situació actual,
Vist que consten a l’expedient els documents necessaris que justificarien el canvi en la
modalitat de prestació del servei i de l’adopció del corresponent encàrrec de gestió, en
aquest últim cas des del punt de vista d’acreditar el compliment dels requisits de l’article 32
de la LCSP,

en el sentit de considerar oportuna l’elevació al Ple del Consell Comarcal del Maresme de la
proposta de la Directora de l’Àrea d’Equitat i Acció Social, conjuntament amb la Gerent del
Consell Comarcal del Maresme, de data 14 de juny de 2021, per tal que aprovi la prestació
del servei d’atenció domiciliària en règim de gestió directa mitjançant encàrrec a un mitjà
propi de conformitat amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP); reconegui la condició de mitjà propi respecte del Consell Comarcal del
Maresme de la Fundació S21 i en aquest sentit, aprovi l’encàrrec de gestió del dit servei a la
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Vist que en data 14 de juny de 2021 el Secretari de la Corporació va emetre informe jurídic
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Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya en els termes i condicions
que consten a l’expedient,
Vist que prèviament a l’aprovació de la despesa corresponent al present encàrrec, s’escau
realitzar l’oportuna modificació del pressupost vigent,
Vist que en data 15 de juny de 2021 l’Interventor de Fons de la Corporació ha emès nota de
fiscalització,
Vist que és òrgan competent per a l’aprovació del canvi de gestió en la prestació del servei i
l’atribució de l’encàrrec a la Fundació, el Ple del Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb
l’establert a l’article 14.2.j) del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel que s’aprova
el Text Refós de la llei l’organització comarcal de Catalunya i l’article 22.2.f) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Vist que tanmateix, resulta òrgan competent per a l’aprovació del reconeixement de mitjà
propi i l’atribució de l’encàrrec a la Fundació S21, el Ple del Consell Comarcal del Maresme,
d’acord amb l’establert a l’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel
que s’aprova el Text Refós de la llei l’organització comarcal de Catalunya,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la prestació del servei d’atenció domiciliària en règim de gestió
directa, mitjançant encàrrec a un mitjà propi, de conformitat amb l’article 32 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SEGON.- RECONÈIXER la condició de mitjà propi de la Fundació S21, titular del CIF
G63122626, respecte del Consell Comarcal del Maresme, segons es desprèn dels documents

TERCER.- APROVAR per urgència l’encàrrec de gestió del servei d’ajuda a domicili a càrrec
de la Fundació S21, del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (NIF G63122626), en
els termes i condicions que consten al present expedient, per un període de 2 anys amb data
d’inici el 3 de setembre del 2021 i amb finalització el dia 2 de setembre del 2023. L’encàrrec
de gestió serà prorrogable any a any, durant 2 anys.
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obrants en el present expedient.
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QUART.- FER CONSTAR que aquest encàrrec no suposa ni cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius en el seu exercici, sent responsabilitat del Consell
Comarcal del Maresme, emetre quants actes o resolucions de caràcter jurídic siguin
necessaris per a l’exercici o prestació material del servei objecte d’encàrrec.
CINQUÈ.- CONDICIONAR L’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa derivada
d’aquest encàrrec, a favor de la Fundació S21, a l’oportuna modificació de pressupost que
s’haurà de realitzar a l’efecte.
SISÈ.- NOMENAR com a responsable del control del present encàrrec a la Directora de
l’Àrea d’Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de
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Catalunya, als efectes pertinents.
VUITÈ.- PUBLICAR aquest encàrrec al Butlletí oficial de la província, al tauler d’edictes del
Consell Comarcal del Maresme i al perfil del contractant.”

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president, a
l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
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Santiago Pérez i Olmedo

Ordinària de data 15 de juny de 2021, a Mataró, a 16 de juny de 2021.
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Entitats Locals i amb la reserva del text definitiu que resulti de l’acta de la sessió plenària
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