Carme Vallés Fort, secretària del Consell Comarcal del Segrià,

CERTIFICO
Que el Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària de 29 de desembre de 2020 adoptà
entre altres l’acord que literalment es transcriu:
Expedient 51/2020 de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària:
declaració desert
Se sotmet al Ple la següent proposta d’acord, amb el dictamen favorable emès per la
Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família, de 23 de desembre de
2020:
Per acord de Ple de 23 d’octubre de 2020 es va aprovar l’expedient núm. 51/2020 de
licitació del contracte de servei d’atenció domiciliària per dos anys, prorrogable per un més, i
autoritzar la convocatòria de la licitació per procediment obert, tramitació ordinària, millor
relació qualitat preu i diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.
Igualment es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que havien de regir l’esmentada contractació, amb els annexos i documentació
tècnica que incorporava.
Aquesta convocatòria fou publicada al Perfil del Contractant en data 28 d’octubre de 2020 i
al DOUE (anunci enviat el 28 d’octubre i publicat el 2 de novembre de 2020 núm. DO/S
S213, 522052-2020-ES) finalitzant el termini per a la presentació de propostes el 23 de
novembre de 2020.

En virtut de quant s’ha exposat, d’acord amb la Disposició Addicional 2a i el que preveu
l’article 117 de la LCSP quant a l’aprovació i obertura del procediment d’adjudicació, es
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte de servei d’atenció domiciliària,
l’expedient núm. 51/2020, per no haver-se presentat cap proposta de participació durant el
termini concedit a l’efecte.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del
Contractant als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar al president, tan àmpliament com sigui necessari, per la tramitació i
execució dels acords precedents.
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Segons certificat de Secretaria, transcorregut el termini per a presentar proposicions no se
n’han presentat, pel que procedeix declarar deserta la licitació als efectes oportuns.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat d’acord amb el que preveu l’article 206 del
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el vistiplau del
president.
Lleida, document signat electrònicament
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Vist i plau
El president,
David Masot Florensa

