DECRET DE PRESIDÈNCIA
Per acord Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària de 31 de març de 2021, es va
aprovar l’expedient de licitació del contracte de servei d’atenció domiciliària per un any,
prorrogable per un any més i es autoritzar la convocatòria de la licitació per procediment
obert, tramitació ordinària, millor relació qualitat preu i diversos criteris d’adjudicació,
subjecte a regulació harmonitzada.

Per tot l’exposat i, en virtut de les facultats que em confereix l’article 13.1 e) del Text Refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya per l’exercici d’accions judicials en
supòsits d’urgència, donat que el termini per presentar sol·licituds està previst pel dia 26
d’abril, RESOLC:
Primer.- Ampliar el termini per a la presentació de proposicions en la licitació del contracte
de servei d’atenció domiciliària, fins les 23:59h del dia 30 d’abril de 2021, per haver-se
rectificat l’annex 2 de personal a subrogar i considerar-se aquesta informació rellevant per
tots els possibles interessats en la licitació.
Segon.- Publicar el nou Annex 2 rectificat aportat per l’empresa relatiu al personal a
subrogar i aquest decret, com esmena a l’anunci de licitació d’aquest contracte al perfil del
contractant amb la corresponent referència al sobre digital.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple en la propera sessió que es celebri per a la
seva ratificació.
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A la vista del nou contingut d’aquest Annex 2, es considera necessari ampliar el termini per a
la presentació d’ofertes, per considerar-se aquesta informació de caràcter rellevant per ser
associada a elements referits en un document de contractació, als efectes del que preveu
l’article 136.2 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Durant aquest termini, s’han formulat consultes a través del perfil del contractant, a partir de
les quals s’ha posat de manifest la necessitat d’esmenar l’annex 2 relatiu al personal a
subrogar que fou facilitat per l’empresa fins ara adjudicatària, pel que ha estat requerida per
fer constar la data de venciment dels contractes i la concreció d’hores setmanals que realitza
el personal que s’hi detalla en el centre objecte del contracte.

DEC PRESIDENCIA

Simultàniament es va anunciar la convocatòria de la licitació mitjançant publicacions al Diari
Oficial de la Unió Europea i al Perfil del Contractant l’anunci de licitació per tal que en el
termini de vint-i-cinc (25) dies naturals, des de la data d’enviament de l’anunci al DOUE, es
presentin de les proposicions que s’estimin convenients. Aquest anunci fou enviat al DOUE i
publicat al perfil del contractant en data 31 de març de 2021, resultant el dia 26 de març a
les 23:59h com a data límit per a la presentació de proposicions.

