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

 

CERTIFICO: Que en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 17 de maig de 2011, s’ha 

aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que la Comissió Permanent del Ple de data 13 d’octubre de 2010, va aprovar la 

tramitació ordinària de l’expedient d’aprovació dels Plecs de clàusules administratives 

particulars i econòmiques i el de prescripcions tècniques per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert, del contracte de serveis per a la redacció del “Projecte d’execució i 

estudi de seguretat i salut del projecte de millores a l’EDAR de Mataró”, així com s’inicià 

l’expedient de la seva contractació,  

 

Vist l’informe del Tècnic de sanejament amb el vist i plau del coordinador de l’Àrea de 

Territori i Medi Ambient de data 5 d’octubre de 2010 en el que es proposa l’aprovació dels 

plecs, on s’indica que el finançament de l’esmentat projecte va a càrrec de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, d’acord amb les clàusules 3 i 4 del conveni de col·laboració per al 

desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-

2008 del programa PSARU 2005, 

 

Vist que en data 29 de novembre de 2010 va finalitzar el termini per a presentar les 

proposicions, essent un total de 22 empreses que van presentar-se a la licitació, 

 

Vist que en data 2 de desembre de 2010 es va constituir la mesa, i es va procedir a 

l’obertura de pliques, d’acord amb l’Acta 1 del procediment que consta a l’expedient, 

 

Vist el temps transcorregut i el que preveu l’article 139 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, de desistiment del procediment d’adjudicació per part de l’Administració, 

 

Vist l’escrit presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua, on ens comuniquen que no es 

podrà assumir el pressupost per aquest projecte per no disposar de reserva 

pressupostària per l’anualitat 2011, es donen raons d’interès públic que aconsellen 

procedir al desistiment del procediment d’adjudicació en els termes de l’article 139 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, 

 

Vist l’informe de gerència de data 11 de maig de 2011, proposant el desistiment del 

procediment d’adjudicació, 

 

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.- DESISTIR del procediment d’adjudicació per a la contractació dels serveis per a 

la “Redacció del Projecte d’Execució i estudi de seguretat i salut del projecte de millores a 

l’EDAR de Mataró”. 

 

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

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a les empreses licitadores, per al seu coneixement i als efectes 

que, si s’escau, procedeixin a recollir les garanties provisionals dipositades al Consell 

Comarcal del Maresme.” 

 

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president, 

a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals i amb la reserva del text definitiu que resulti de l’acta de la sessió 

plenària ordinària de data 17 de maig de 2011, a Mataró, a 18 de maig de 2011. 

 

Vist i plau 

El President  

 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


