DICTAMEN

Vist que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 12 de
maig de 2009, es va adjudicar provisionalment el contracte de “Construcció del collector
en alta del veïnat de Clarà est TM Argentona” a l’empresa PAVIMENTOS MARTÍN 1998, SL
amb NIF B-58766114, per un import global de 244.827,59 € més IVA (284.000,00 € IVA
inclòs),

Vist que l’empresa Pavimentos Martín 1998 SL amb NIF B-58766114, ha presentat la
documentació requerida en el termini establert, així com ha dipositat la garantia definitiva
per un import de 12.241,38 €,

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,

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la
Comissió Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007
(DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007 ),

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Territori i Medi
Ambient de data 14 de juliol de 2009,

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu el contracte de “Construcció del collector en
alta del veïnat de Clarà est TM Argentona”, a l’empresa PAVIMENTOS MARTÍN 1998 SL
amb NIF B-58766114, per un import global de 244.827,59 € més IVA (284.000,00 € IVA
inclòs).

SEGONS.- DISPOSAR la quantitat de 284.000,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
307.441.60004 del Pressupost de despeses vigent del Consell Comarcal del Maresme.

TERCER.- 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.

QUART.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors.

Mataró, 14 de juliol de 2009
El president de la CI de Territori i Medi Ambient

Silvia Tamayo i Mata

