DECRET 302/12
Vist que per Decret de president núm. 230/12 de data 2 d’octubre de 2012, es va resoldre,
entre altres qüestions, APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de la consultoria i assessorament per realitzar la selecció d’un soci privat per
constituir l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL, convidant a tres empreses del sector
(AGGAROS, ADTEL i APFUTURA),
Vist que les tres empreses convidades han adreçat sengles escrits de resposta davant de la
invitació formulada per part del CCM per participar en aquest procediment:
•

APFUTURA escrit amb número de registre d’entrada del CCM 7362 de 25 d’octubre de
2012.

•

AGGAROS escrit amb número de registre d’entrada del CCM 7344 de 24 d’octubre de
2012.

•

ADTEL escrit amb número de registre d’entrada del CCM 7345 de 24 d’octubre de
2012.

Vist que aquestes empreses, a excepció de APFUTURA, han presentat oferta correctament en
data, forma i lloc,
Vist l’informe emès per l’àrea tècnica de Cooperació Municipal i Panificació i la gerència
d’aquest Consell Comarcal, de data 20 de novembre de 2012, en el que proposa motivadament
l’adjudicació del contracte a l’empresa Aggaros Serveis Avançats de Telecomunicacions S.L.,
amb NIF B-63058291,
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció de Fons de data 20 de novembre de 2012,
d’acreditació de la solvència econòmica i financera suficient, de l’empresa proposada per ser
adjudicatària,
Vist que, previ a l’adjudicació, s’ha comprovat que l’empresa proposada es troba al corrent de
les obligacions descrites en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que en
data 5 de desembre de 2012, ha dipositat la documentació sol·licitada mitjançant escrit de data
26 de novembre de 2012 i registre de sortida 4621,
Ates l’art. 151.3, i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei 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,

Atès l’article 29 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent del Consell Comarcal del
Maresme,
En ús de les atribucions que tinc conferides,
HE RESOLT:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte del “Servei de consultoria i assessorament per realitzar la
selecció d’un soci privat per constituir l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL”, per un import
màxim

de

28.564,47

€

(IVA

inclòs)

a

l’empresa:

Aggaros

Serveis

Avançats

de

Telecomunicacions S.L., amb NIF B-63058291.
SEGON.- DISPOSAR a favor de l’empresa a l’empresa Aggaros Serveis Avançats de
Telecomunicacions S.L., amb NIF B-63058291, la quantitat total 28.564,47 € (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 504.169.22706 del pressupost de despeses vigent.
TERCER.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a l’empresa
adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que, d’acord amb l’article 156 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la
notificació de l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.
QUART.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de
l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent
acord.
CINQUÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, les dades
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 333 del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Mataró, 10 de desembre de 2012
La Presidenta accidental

Maria Isabel Ferreras Cano

