DECRET 83/09

Vist que per Decret de Presidència núm. 55/09 de data 25 de febrer de 2009, es va aprovar
l’adjudicació provisional del contracte per a la realització de l’acció “Alfabetització digital per a
la inserció laboral de 20 ajuntametns del Maresme” a l’empresa INSERCOOP SCCL amb NIF: F61380390, per un import de 29.990,00.-€ IVA exclòs (exempt d’IVA segons l’article 20 de la
Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit),

Vist que en data 17 de març de 2009 l’empresa INSERCOOP SCCL, ha presentat un escrit amb
registre d’entrada 2355, informant que ja havien presentat la documentació assenyalada a la
clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació, així
com l’aportació de la garantia definitiva per un import de 1.499,50.-€, mitjançant transferència
en data 12 de març de 2009,

Atesos els articles 135.4 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, així com el plec de clàusules administratives particulars que ha regit el procés de
selecció del contractista i les generals aplicables a aquest tipus de contracte,

Ateses les competències atorgades al President del Consell Comarcal del Maresme en l’art. 29.2
de les Bases d’Execució del Pressupost del 2009, en matèria d’autorització i disposició de
despeses,

HE RESOLT:

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu el contracte per a la realització de l’acció
“Alfabetització digital per a la inserció laboral de 20 ajuntametns del Maresme” a l’empresa
INSERCOOP SCCL amb NIF: F-61380390, per un import de 29.990,00.-€ IVA exclòs (exempt
d’IVA segons l’article 20 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit).

SEGON.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a
l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que en el termini de deu dies
hàbils a la notificació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.

TERCER.- NOTIFICAR-HO a la Intervenció de Fons de la corporació i a la resta de licitadors.

Mataró, 20 de març de 2009
El President

Josep Jo i Munné

