
EDICTE 

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES EN LA LICITACIÓ 

ANUNCIADA EN EL BOP NÚM. 148 DE 22.06.2009 I EN EL DOGC 5406 DE 

23.06.2009, AL TAULER D’ANUNCIS I AL PERFIL DEL CONTRACTANT DEL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME.  

 

 

Mitjançant edictes publicats en el BOP de Barcelona núm. 148 de 22.06.2009 i en el 

DOGC 5406 de 23.06.2009, al tauler d’anuncis i al perfil del contractant del Consell 

Comarcal del Maresme (www.ccmaresme.cat) es va convocar durant un termini de quinze 

dies naturals procediment obert d’adjudicació per seleccionar el soci privat que haurà de 

subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà 

els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei 

d’assistència domiciliària del Consell Comarcal del Maresme. 

 

Vist que d’acord amb el que disposa l’article 127 de la LCSP,  el termini per a la recepció 

d’ofertes es fixarà tenint en compte la complexitat del contracte i el temps que 

raonablement pugui ser necessari per a la seva preparació. 

 

Vist que malgrat que el termini fixat en el seu dia per a la recepció d’ofertes en el present 

procediment obert respectava els terminis mínims fixats a la LCSP, s’ha observat 

insuficient atesa la complexitat del contracte per tal que els eventuals licitadors puguin 

preparar les seves ofertes,  per la qual cosa mitjançant Decret de Presidència núm. 

197/09 de data 7 de juliol de 2009, s’ha resolt ampliar en set dies naturals el termini de 

presentació d’ofertes establert a la dita convocatòria, a l’empara de l’article 49 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, establint-se el dia 15 de juliol de 2009 com a darrer dia 

per a la presentació de proposicions per part dels licitadors. 

 

 

Mataró, 7 de juliol de 2009 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


