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Vist que per acord de la Comissió Permanent del Pie de data 10 de maig de 2011 es va

aprovar, entre d'altres qüestions, els Plecs de clausules administratives particulars i els

Plecs de prescripcions tecniques per a la contractació, rnitjancant procediment negociat

sense publicitat, del servei "Campanya informativa per fomentar la recollida selectiva i la

reducció d'impropis en les fraccions de vidre, paper- cartró i envasos- embalatges

lIeugers", convidant a participar en el procediment a les tres empreses següents: SMA

SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS, GPA (Solucions Globals Mediambientals SL) i GLAS

REFERENT SL,

Vist I'informe de la t écnica de residus amb el vist i plau del coordinador de I'Área de

Territori i Medi Ambient de data 31 de maig de 2011, en el que proposen motivadament

I'adjudicació del contracte aSMA Solucions Mediambientals (Rec iclatges Gestió Integral

de Residus SL) , amb NIF B-63388581, per import de 30.000,00 € (IVA excl ós) ,

Vist que en data 8 de juny de 2011 s'ha rebut, per part de I'empresa proposada per

adjudicar, la documentació sol· licitada rnitjancant escrit reg istrat en data 6 de juny de

2011 i número de registre 2947, d'acord amb I'arti cle 135 de la L1ei 30/2007 de

contractes del sector públic,

Atesa la L1ei 30/2007 de contractes del sector públic, així com el plec de claus ules

admin istratives particulars que ha regit el procés de selecció del contractista i les generals

aplicables a aquest tipus de contracte,

Vist que la propera sessió ord inaria de la Comissió Permanent del Pie que és I' órqan

competent, no esta prevista fins a la nova constitució deis órqans col·legiats del Consell

Comarcal del Maresme, essent que aquesta ctrcumst áncla aconsella I'exercici de la

competencia descrita en I'apartat e) de I'article 13.1 del Decret leg islatiu 4/2003, de 4 de

novem bre, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei de I'organitz ació comarcal de

Catalunya, que té el seu paral·lelisme en I'apartat k) de I'article 21.1 de la L1 ei 11/1999,

de 21 d'abri l, de modificació de la L1e i 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del

Reqlrn Local,

HE RESOLT:
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PRIMER.- ADJUDICAR el contracte pel servei "Campanya informativa per fomenta r la

recollida selectiva i la reducció d'impropis en les fraccions de vidre, pape r- cartró i

envasos- embalatges lIeugers a 14 municipis del Maresme" a I'empresa Reciclatges Gest ió

I ntegral de Residus SL (SMA Solucions Mediambientals), amb NIF B-63388581, per un

im port total de 30.000,00 C més IVA (IVA 18% 5.400,00 € - Tota l 35.400,00 C).

SEGON.- DISPOSAR la quantitat total de 35.400,00 € (IVA inclós), amb carrec a la partida

302.179 .22706 de "campanyes educació ambiental" del pressupost de despeses v igent.

TERCER.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a

I'em presa adjudicataria per al seu coneixement i als efectes que, d'acord amb I'article 140

de la L1ei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, en el term in i de 15 dies hab ils a

comptar des de la notificació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.

QUART.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signa tura de

I'esm entat contracte i de quants documents siguin necessaris.

CINQUE. - NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors, per al seu coneixement efectes

esca ients.
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