NOTA D’ACLARIMENTS VINCULATS AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR, DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA
D’IGUALTAT PER A LA SOCIETAT MERCANTIL D’ECONOMIA MIXTA AIGÜES DE GIRONA,
SALT i SARRIÀ DE TER, S.A. - AGISSA.

Girona, 28 de febrer de 2022.

Vinculat al procediment de contractació d’un servei per a la realització del pla d’igualtat per a la
societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. durant els dies habilitats per realitzar consultes
s’han rebut sol·licitud d’aclariments en referència al servei de seguiment i avaluació durant un
període de 1 any a comptar des de la data de registre del pla en l’administració competent.
Aquest servei es defineix en el plec elaborat de la següent manera :

“ Aquest seguiment consistirà en reunions mensuals amb el personal designat per
l’empresa, així com l’actualització, modificació i redacció de nova documentació, si
s’escau, i una avaluació final a l’any de l’aprovació del Pla d’Igualtat amb la corresponent
carta de recomanacions adreçada als òrgans de govern de la societat ”

Davant de les consultes rebudes es veu necessari realitzar el corresponent aclariment
manifestant que el servei de seguiment i avaluació que es sol·licita es refereix a l’assessorament
i resolució de dubtes que puguin sorgir un cop aprovat el Pla d’Igualtat. La resolució de dubtes i
l’assessorament es podrà realitzar de forma telemàtica, no obstant les reunions de treball es
realitzarien sempre i quan es considerin imprescindibles per la resolució dels dubtes i qüestions
plantejades dins d’aquest assessorament. S’haurà de realitzar una avaluació final a l’any de
l’aprovació del Pla d’Igualtat amb la corresponent carta de recomanacions adreçada als òrgans
de govern de la societat, tal i com s’indica en el Plec.

Atès que aquesta nota respon a consultes realitzades dins del període establert, i atès que el
període establert per a la presentació d’ofertes finalitza el dia 1 de març de 2022 a les 15h, es
creu convenient ampliar en 2 dies el període per a que les empreses interessades puguin lliurar
les corresponents propostes.

S’estableix doncs el proper dia 3 de març de 2022 a les 15h com a data límit per a la presentació.
La presentació de les propostes s’haurà de realitzar tal i com s’estableix en la clàusula L del
quadre de característiques publicat.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.

