Carles Profitós i Lapedra, secretari del Consell Comarcal de la Noguera,
CERTIFICO: Que segons els antecedents que consten en aquesta Secretaria al meu càrrec, en
data 14 de maig de 2018 la Presidenta del Consell Comarcal ha dictat la resolució següent:
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 099/2018
Mitjançant el Decret de Presidència núm. 380/2017, de 19 de desembre, es va aprovar
l'expedient de contractació administrativa mitjançant tramitació ordinària, procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, per a la licitació
del servei titulat “Servei de teleassistència domiciliària a la comarca de la Noguera”.
Simultàniament es va aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec a
l’aplicació 231.09 2279906-servei de teleassistència domiciliària, del pressupost comarcal
previst per a l’exercici de 2018, així com el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques de la contractació.
Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única proposició per part
de l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID), la qual consta en
l’expedient.
En data 4 d’abril de 2018 es va constituir la mesa de contractació i es va procedir a l'obertura
del sobre núm. 1 “Documentació Administrativa” i a declarar l'admissió de l’única proposició
presentada. En el mateix acte es va procedir a l'obertura del sobre núm. 2 “Documentació
tècnica a valorar d’acord amb criteris que impliquin judicis de valor”, i es va sol·licitar informe
tècnic.
En data 23 d’abril de 2018 es va reunir la mesa de contractació i va acordar acceptar
l’informe tècnic de “valoració del contracte de serveis titulat: Servei de teleassistència
domiciliària a la comarca de la Noguera”, emès en data 18 d’abril de 2018, i va aprovar la
valoració assignada a l’única licitadora. A continuació la mesa va procedir a l’obertura del
sobre núm. 3 “Proposició econòmica a valorar d’acord amb criteris objectius (automàtics)
d’adjudicació” i va puntuar el conjunt de la proposició presentada. Finalment, la mesa de
contractació va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor
de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), centre especial de
treball SUPORT 24 (MQCET).
En data 8 de maig de 2018 l’empresa proposada com a adjudicatària va justificar la
constitució de la garantia definitiva requerida en compliment del previst a la clàusula 13 i a
l’annex VII del plec de clàusules administratives particulars.
Per tot l’exposat i de conformitat amb allò que estableix la Disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, LCSP),
RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis titulat: “Servei de teleassistència domiciliària a la
comarca de la Noguera” a l’empresa que es relaciona i pel preu següent:

Adjudicatària
Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida
(ASPID), centre especial de treball SUPORT 24 (MQCET)

Preu mensual/terminal
instal·lat (IVA exclòs)
12,09 €

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 231.09 2279906-servei de
teleassistència domiciliària del pressupost comarcal vigent.
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatària del contracte i citar-la per a la seva
signatura.
Quart. Publicar la formalització del contracte, juntament amb el contracte corresponent, en
un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil
de contractant del Consell Comarcal.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes, de
conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la LCSP.
Sisè. Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una còpia certificada del document
en què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es
derivi, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte de conformitat amb allò
que disposa l’article 335 de la LCSP.
Termini de presentació de recurs. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què l’adjudicació del
contracte s’hagi notificat als licitadors que hagin estat admesos en el procediment de
conformitat amb el que disposa la Disposició addicional quinzena de la LCSP.
Alternativament, es pot interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció de la
notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Balaguer, 14 de maig de 2018. LA PRESIDENTA. Davant meu, EL SECRETARI.”
I perquè així consti, als efectes oportuns, expedeixo la present certificació d’ordre i amb el
vistiplau de la senyora Presidenta.
Balaguer, 14 de maig de 2018
El Secretari,
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