Serveis Generals
Contractació

NOTIFICACIÓ
Amb data 15 de març de 2022 el President del Consell Comarcal del Bages ha
adoptat la següent resolució:
“Atès que per decret de presidència núm. 90/22, d’11 de febrer, es va aprovar
l’expedient de licitació per a la contractació de la prestació de serveis de
conservació/restauració per a atendre les necessitats de l’Arxiu Comarcal del Bages,
així com, l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat, subjecte a diversos criteris de valoració.
Atès que en data 28 de febrer de 2022 va finalitzar el termini de presentació de
proposicions al procediment obert simplificat per a l’adjudicació d’aquest servei, haventse presentat proposta l’empresa que es relacionen a continuació:

Atès que en data 4 de març de 2022 la Tècnica de l’Àrea d’Educació, Cultura i
Joventut ha emès informe de valoració de l’oferta presentada i de proposta
d’adjudicació a favor de la Sra. Mònica Megino Vázquez (contingut íntegre publicat en
el perfil del contractant).
Atès allò que disposa els articles 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 (en endavant LCSP).
Considerant les potestats atribuïdes a la Presidència per l’article 13 del text refós de la
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del
Reglament Orgànic Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar el contracte de la prestació de serveis de conservació/restauració per
a atendre les necessitats de l’Arxiu Comarcal del Bages a la Sra. Mònica Megino Vázquez
(NIF 36.521.141-Q), pel preu de 16,94 €/h al que cal afegir 3,56 € en concepte d’IVA del
21%, de conformitat amb l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària i subjecte a diversos criteris d’adjudicació, aprovat per

decret de presidència núm. 90/22, d’11 de febrer, i d’acord amb el fet que és l’empresa
que ha presentat la millor oferta en relació qualitat-preu.
SEGON.- Publicar l’adjudicació
(www.ccbages.cat).”
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La qual cosa us notifico per al vostre coneixement i efectes. Contra aquesta resolució,
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No
obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en
defensa dels seus interessos.
La Secretària

Accepto aquesta adjudicació,

Sra. Mònica Megino Vázquez

