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

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 200/13 de data 12 de juliol de 2013, el 

President del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal 

següent: 

 

“Vist que mitjançant Decret de president 198/13 de 10 de juliol de 2013, es va aprovar 

l’adjudicació el contracte del “Servei pel l’arrendament i establiment de preus unitaris de 

manteniment de màquines de reprografia pel Consell Comarcal del Maresme”, per un 

import màxim de 29.466,08.-€ més 21 % IVA total 35.653,96.-€ IVA inclòs) a l’empresa: 

Sistemas de Oficina del Maresme, SA. (CANON) amb NIF A58838491. 

 

Vist l’informe emès per l’àrea tècnica de rectificació de l’error material de transcripció, en 

el quadre de preus amb IVA que figura en la part expositiva del Decret de president 

198/13 d’adjudicació,  

 

Atès l’article 74 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de 

novembre, Reguladora del Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que 

estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 

o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 

seus actes, i la competència és de l’òrgan que ha dictat l’acte, 

 

En ús de les facultats que tinc conferides,  

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- RECTIFICAR d’ofici l’error material de transcripció detectat en els quadres de 

preus amb IVA que formen part de l’informe tècnic d’adjudicació,  reproduït en la part 

expositiva del Decret de president 198/13 de data 10 de juliol, en els següents termes: 

 

On diu: 

    
SENSE IVA 

Nº còpies/mes 25000 
  

Preu còpia 

b/n 

Preu còpia 

color 

Nº còpies/any 300.000 
 

Multifunció 0,0059 € 0,0490 € 

Còpia 4 anys 1.200.000 
 

Impressores 0,0120 € 0,0600 € 

      

  
Còpies Preu còpia Preu amb IVA 

 
80% Multifunció 960.000,00 

   



d'utilització 

 

90% blanc 

negre 
864.000,00 5.097,60 € 112.147,20 € 

 

 
10%color 96.000,00 4.704,00 € 103.488,00 € 

 

      

  
Còpies Preu còpia Preu amb IVA 

 
20% 

d'utilització 
Impressora 240.000,00 

   

 

90% blanc 

negre 
216.000,00 2.592,00 € 57.024,00 € 

 

 
10%color 24.000,00 1.440,00 € 31.680,00 € 

 
 

  Preu sense IVA Preu amb IVA 

Total còpies 4 anys 

        13.833,60 

€       304.339,20 €  

Total renting 4 anys 

        29.466,08 

€       648.253,76 €  

Total estimat 

        43.299,68 

€  

     952.592,96 

€  

5% garantia  

          2.164,98 

€  

       47.629,65 

€  

 

Ha de dir:  

 

SENSE IVA 

Nº còpies/mes Nº còpies/any Preu còpia 

b/n 

Preu còpia 

color 

25000 300.000,00 Multifunció 0,0059 €  0,0490 €  

Còpia 4 anys 1.200.000,00 Impressores 0,0120 €  0,0600 €  

Còpies Preu còpia IVA 

80% 

d'utilització Multifunció 960.000,00        

90% blanc 

negre 864.000,00  5.097,60 €  6.168,10 €  

10% color 96.000,00     4.704,00 €  5.691,84 €  

Còpies Preu còpia IVA 



20% 

d'utilització Impressora 240.000,00        

90% blanc 

negre 216.000,00    2.592,00 €  3.136,32 €  

10% color 24.000,00    1.440,00 €  1.742,40 €  

  

Preu sense 

IVA IVA 

Total còpies 4 anys 13.833,60 €  16.738,66 €  

Total renting 4 anys 29.466,08 €  35.653,96 €  

Total estimat 43.299,68 €  52.392,61 €  

5% garantia  2.164,98 €  2.619,63 €  

 

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

l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors, per al seu coneixement i als efectes. 

 

TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple en la 

propera sessió que se celebri a 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 16 de juliol de 2013. 

 

Vist i plau 

El president 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa   

 

 

 


