
DICTAMEN 

 

Vist que, mitjançant Decret de presidència núm. 94/12 de data 5 d’abril, es va iniciar la 

tramitació administrativa per concertar una operació de crèdit pont per finançar les 

subvencions de capital del PUOSC i FEDER finançadores del projecte de Xarxa de Banda ampla 

per import de 2.249.000,00 €, i que es va donar tràmit al procediment negociat sense 

publicitat per acord de la Comissió permanent del Ple de 8 de maig de 2012, quedant desert el 

procediment per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 10 de juliol de 2012, moment 

en que es va tramitar un nou procediment per import de 1.751.639,20.-€, que va quedar 

desert per acord de Ple de data 25 de setembre, essent que es varen aprovar de nou els plecs 

de clàusules amb la tramitació ordinària de l’expedient,  

 

Vist que la única empresa presentada en temps i forma ha estat l’empresa BANKIA OFICINA LA 

RIERA, 46 MATARÓ, amb proposició signada a 23 d’octubre de 2012 i amb data d’entrada al 

Consell Comarcal del Maresme i núm. de registre: 7374 de 25 d’octubre de 2012,  

 

Vistes les actes de la Mesa de contractació per a l’obertura de pliques i de proposta 

d’adjudicació de l’esmentat procediment negociat emeses en data 5 de novembre i 6 de 

novembre de 2012 respectivament i que consten a l’expedient, 

 

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  

 

Vist que per acord plenari de data 25 de setembre de 2012, es va aprovar avocar per al 

present expedient, als efectes previstos a l’art. 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la 

delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la Comissió 

Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 22 de juliol de 2011 (BOP de 22 

d’agost de 2011 i en el DOGC núm. 5940, d’11 d’agost de 2011), 

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Cooperació Municipal i 

Planificació de 13 de novembre de 2012, 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS:  

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de concertació d’una operació de préstec a llarg terminin per 

al Consell Comarcal del Maresme per import de 1.751.639,20.-€, a l’empresa BANKIA amb CIF 

A-14010342, d’acord amb l’oferta presentada en data 25 d’octubre de 2012 sota el núm. de 



registre d’entrada 7374, atès que s’ajusta a les condicions establertes en els plecs de clàusules 

particulars per a la concertació per procediment negociat sense publicitat d’una operació de 

préstec a llarg termini per al Consell Comarcal del Maresme, aprovats per acord de Ple de data 

25 de setembre de 2012. 

 

SEGON.- DISPOSAR la despesa de 25.000,00.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

101.920.31000 del pressupost vigent, pels interessos que generi la contractació del préstec a 

llarg termini. 

 

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 senyor President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest 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, 20 de novembre de 2012 

El president de la CI Cooperació 

Municipal i Planificació 

 

 

 

 

Alfons Molons i Antius 


