
PROPOSTA D’ACORD 

 

Vist que la Comissió Permanent del Ple va aprovar el passat 14 d’abril de 2009 el Plec de 

clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques , que regeixen el 

procediment d’adjudicació per seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un percentatge 

de 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 mitjançant procediment obert segons el previst als articles 253.d) i 254 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, així com s’inicià l’expedient de la 

seva contractació,  

 

Vist que els plecs de clàusules enunciats van estar sotmesos a exposició pública durant 30 dies, 

mitjançant inserció dels edictes al BOP núm. 113 de 12 de maig de 2009, i al DOCG núm. 5374 

de 7 de maig de 2009, 

 

Vist que en el termini d’exposició pública es varen presentar al�legacions i es van resoltre 

mitjançant Decret de Presidència núm. 179/09 de data 17 de juny de 2009, aprovant 

definitivament els plecs de clàusules i convocant-se novament el procediment obert durant el 

termini de 15 dies naturals, mitjançant inserció dels edictes al BOP núm. 148 de data 22 de 

juny de 2009 i al DOGC núm. 5406 de data 23 de juny de 2009, 

 

Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 197/09 de data 7 de juliol de 2009, es va 

resoldre ampliar, d’ofici, en set dies naturals el termini de presentació d’ofertes, establint-se el 

15 de juliol de 2009 com a darrer dia per a la presenta d’ofertes per part dels licitadors, 

mitjançant inserció d’edictes al BOP núm. 163 de 9 de juliol de 2009 i al DOGC núm. 5418 de 

data 10 de juliol de 2009, 

 

Vist que l’única oferta presentada ha estat per part de l’empresa SERHS FOOD ÀREA I ALTRES, 

A.I.E., sota els números de registre d’entrada 5882, 5883 i 5884 de data 15 de juliol de 2009, 

 

Vista l’acta d’obertura del sobre 1 efectuada en data 16 de juliol de 2009 per la Mesa de 

contractació, 

 

Vista la segona acta d’obertura del sobre 3 efectuada en data 16 de juliol de 2009 per la Mesa 

de contractació, 

 

Vist l’informes emès pel Comitè d’experts en data 17 de juliol de 2009, les aclaracions 

presentades per l’empresa en data 20 de juliol de 2009, i l’informe complementari del Comitè 

d’experts de data 20 de juliol de 2009, 

 



Vista la tercera acta d’obertura del sobre 2 efectuada en data 21 de juliol de 2009 per la Mesa 

de contractació, i de proposta d’adjudicació del contracte a SERHS FOOD ÀREA I ALTRES, 

A.I.E., 

 

Atès l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- AVOCAR, puntualment i únicament en relació al present expedient de contractació, la 

competències delegada a la Comissió Permanent del Ple en matèria de contractació mitjançant 

acord plenari en la sessió extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007 (BOP 190 de 

09/08/07 i DOGC 4947 de 14/08/07). 

 

SEGON.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT, el contracte 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”, a l’empresa SERHS FOOD ÀREA I ALTRES, 

A.I.E., amb subjecció als Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques 

juntament amb els seus annexos que han regit regir la contractació. 

 

TERCER.- DISPOSAR la quantitat de 12.000,00.-€ corresponent al 20% del capital social amb 

càrrec a la partida 101.122.85200 del Pressupost de despeses vigent del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

QUART.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a l’adjudicatari per al seu coneixement i als efectes que presenti, en 

el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació en el perfil del contractant, la 

documentació exigida a l’article 135 de la Llei 30/207, de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic, així com que constitueixi la garantia definitiva que equival al 5% del volum de negoci 

estimatiu per al primer exercici (73.439,55.-€), per tal de procedir, si s’escau, a l’adjudicació 

definitiva. 

 

Mataró, 21 de juliol de 2009 

El President de la CI de Règim Interior, 

Promoció Econòmica i Serveis Educatius 

 

 

Bernat Costas i Castilla 


