DICTAMEN

Vist que la Comissió Permanent del Ple va aprovar el passat 8 de juliol de 2008 el Plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que regiran la contractació de les obres
“Construcció del col.lector en alta del veïnat de Clarà est TM Argentona” mitjançant
procediment negociat amb publicitat segons el previst a l’article 161.2 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 han estat sotmesos a exposició pública durant 10
dies, mitjançant inserció dels edictes al BOP núm. 174 de 21 de juliol de 2008, i al DOCG
núm. 5178 de 22 de juliol sense que s’hagi formulat cap reclamació,

Vista l’acta d’obertura de pliques efectuada a 21 d’octubre 2008 per la Mesa de contractació,

Vist l’informe emès per l’enginyer del Consell Comarcal del Maresme i el

Coordinador de

l’Àrea de Territori i Medi ambient del Consell Comarcal del Maresme de data 20 d’abril de
2009, proposant a la Mesa de Contractació l’adjudicació a l’empresa Pavimentos Martín 1998,
SL., per un import total de 284.000,00 € IVA inclòs.

Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 28 d’abril de 2009, en què es formula
proposta d’adjudicació del contracte “Construcció del col.lector en alta del veïnat de Clarà est
TM Argentona”.

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

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient
de data 12 de maig de 2009,

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

ACORDS:

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT, el contracte de “Construcció del col.lector en alta
del veïnat de Clarà est TM Argentona”, a l’empresa Pavimentos Martín 1998, SL., amb NIF:
B-58766114 per un import total de 284.000,00 - € IVA inclòs (244.827,59 més IVA
39.172,41.-€).

SEGON.- DISPOSAR la quantitat de 284.000,00.-€ IVA inclòs, amb càrrec a la partida
307.441.60100 del Pressupost de despeses vigent del Consell Comarcal del Maresme.

TERCER.- PUBLICAR-HO

en el perfil del contractant de la corporació, NOTIFICAR-HO a

l’adjudicatari per al seu coneixement i als efectes que presenti en el termini de quinze dies
hàbils a la publicació, 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% de l’import d’adjudicació sense IVA (12.241,38.-€) , i NOTIFICAR-HO a la resta
de licitadors pel seu coneixement i efectes.

QUART.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el contracte “Construcció del collector en alta del
veïnat de Clarà est TM Argentona”, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a
l’expiració del termini d’adjudicació provisional, sempre i quan l’adjudicatari hagi presentat la
documentació exigida en punt dispositiu tercer d’aquesta resolució.

Mataró, 12 de maig de 2009
La Presidenta de la CI de Territori i Medi Ambient

Silvia Tamayo i Mata

