
DECRET 196/08 

 

Vist l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de data 13 de maig de 2008, en virtut 

del qual es va iniciar l’expedient de contractació Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme i 

es van aprovar el plecs de condicions administratives particulars i tècniques que regiran la 

contractació de la realització del Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, essent que els esmentats plecs preveien 

suprimir la mesa de contractació  als efectes de l’article 295.1 de la nova Llei de contractes, 

atesa la naturalesa del contracte, l’import de la quantia, i per un millor estalvi processal per 

agilitar el tràmit en la gestió de l’expedient. 

 

Vist que en dit acord es va convocar procediment negociat sense publicitat i es va convidar a 

les tres empreses següents perquè durant i dins el termini de 15 dies naturals a la recepció 

de la notificació poguessin presentar les seves proposicions: ATC-SIG, S.L. amb NIF: B-

61943809; BB-TEC, SL amb NIF: B-17407883; S.I.A.P., S.L. amb NIF: B-62125406 

 

Vist l’informe de la tècnica del Pla Estratègic, juntament amb el coordinador de l’Àrea de 

Promoció Econòmica i Serveis Educatius, i el gerent del Consell Comarcal del Maresme, emès 

en data 16 de juny de 2008, que ha estat emès a l’empara de l’article 144 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, mitjançant el qual es motiva la 

urgència i es proposa la contractació de l’empresa ATC-SIG,S.L. amb NIF: 61943809. 

 

Vist l’informe de la Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal, emès en data 18 de juny 

de 2008,  

 

Atès l’article 145 de la nova 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, 

 

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és l’òrgan 

competent, està prevista celebrar-la el proper  8 de juliol, essent que aquesta circumstancia 

aconsella l’exercici de la competència descrita en l’apartat e) de l’article 13.1 del Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu paral�lelisme en l’apartat k) de l’article 

21.1 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 

 

 



 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de la realització del Catàleg de 

Patrimoni Cultural del Maresme a l’empresa ATC-SIG, S.L amb NIF: B-61943809, per un 

import de 59.160,00.-€ (IVA inclòs). 

SEGON.- DISPOSAR la quantitat de 59.160,00.-€ (IVA inclòs) per vinculació jurídica amb 

càrrec a la partida 103.122.22703 “Pla estratègic comarcal” del pressupost vigent.  

TERCER.- PUBLICAR-HO  en el perfil del contractant de la corporació, NOTIFICAR-HO a 

l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que presenti en el termini de 

quinze dies hàbils a la publicació, la documentació exigida a l’article 135 de la nova Llei de 

Contractes, així com que  constitueixi la garantia definitiva per la quantitat de 2.484,72.-€, 

que equival al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA, i NOTIFICAR-HO a la resta de 

licitadors pel seu coneixement i efectes. 

QUART.- ELEVAR A DEFINITIU en el termini màxim de deu dies hàbil següents a l’expiració 

del termini d’adjudicació provisional, sempre i quan l’adjudicatari hagi presentat la 

documentació exigida en punt dispositiu tercer d’aquesta resolució, i NOTIFICAR-HO als 

interessats, als efectes previstos a l’article 140 de la nova Llei de Contractes del Sector 

Públic, de que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de 

la present resolució, procedeixi a la formalització del contracte administratiu corresponent. 

 

CINQUÈ.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris. 

 

SISÈ.- NOTIFICAR-HO a la Intervenció de Fons de la corporació. 

 

SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera Comissió permanent del Ple que 

se celebri, als efectes de la seva ratificació. 

 

Mataró, 25 de juny de 2008 

El president 

 

 

Josep Jo i Munné 

 


