
Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme,  

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 260/10, de data 7 d’octubre de 2010, el President del 

Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que en la Comissió Permanent del Ple data 14 de setembre de 2010 es va aprovar 

l’adjudicació provisional del contracte de la “Redacció de projecte executiu de la Xarxa 

Comarcal de Banda Ampla del Maresme i de l’estudi de Seguretat i Salut” a l’empresa Aggaros 

Serveis Avançats de Telecomunicacions S.L., amb NIF B-63058291, per import de  49.896,00.-

€ més 18 % IVA,  

 

Vist que en data 30 de juliol de 2010 l’empresa Aggaros Serveis Avançats de 

Telecomunicacions S.L, ha presentat un escrit amb registre d’entrada 7281, aportant els 

certificats de corrent de pagament en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, i també la justificació del pagament de la garantia definitiva del 5% 

(2.494,80€.-), 

 

Vist s’escau procedir a l’adjudicació definitiva abans que transcorri el termini establert a l’article 

135 de la LCSP, i que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és 

l’òrgan competent per al present expedient, està previst celebrar-lo el proper 13 d’octubre, 

essent que aquesta circumstància aconsella l’exercici de la competència descrita en l’apartat e) 

de l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu paral·lelisme en l’apartat k) de 

l’article 21.1 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 

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, 

 

En ús de les atribucions que tinc conferides,  

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu el contracte de la “Redacció de projecte executiu 

de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme i de l’estudi de Seguretat i Salut” a 

l’empresa Aggaros Serveis Avançats de Telecomunicacions S.L amb NIF: B-63058291, per 

import de  49.896,00.-€ més 18 % IVA. 

 

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, així com a la 

resta de licitadors.  



 

TERCER.- FACULTAR el Sr. President tan àmpliament com en dret sigui possible per a la 

signatura del citat contracte, així com de quants documents siguin necessaris per a l’execució 

del precedent acord. 

 

QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió de la Comissió Permanent del 

Ple del Consell Comarcal, als efectes de la seva ratificació.” 

 

I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per ordre i 

amb el vistiplau del president, a Mataró, a 11 d’octubre de 2010. 

 

 Vist i plau 

 El President 

 

 

 Josep Jo i Munné        

 


