
DICTAMEN 

 

 

Vist que en la Comissió Permanent del Ple de 9 de setembre de 2008 es va aprovar el plec 

de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques per a la contractació 

de l’estudi i implantació d’un sistema de gestió d’expedients estàndard (“paquetitzat”) 

destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la comarca, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l’art. 161.2 de la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

 

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

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

notificació poguessin presentar les seves proposicions, essent que les empreses que han 

presentat la documentació en temps i forma han estat les següents: ABS INFORMÀTICA, SL. 

del carrer Alaba, 140-144 3r. 3a. De Barcelona en data 3 d’octubre de 2008 i registre 

d’entrada núm. 6663 i ALBA TECNOLOGY, SL.  del carrer Edgar Neville, 4 bx. C de Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) en data 3 d’octubre de 2008 sota núm. registre 6662. 

 

Vist l’informe del responsable de Desenvolupament i Projectes TIC del Consell Comarcal del 

Maresme, de data 9 d’octubre 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 proposa 

la contractació de l’empresa ALBA TECNOLOGY, SL. amb NIF: B83527945 

 

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, 

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció 

Econòmica i Serveis Educatius de data 14 d’octubre de 2008, 

 

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de l’Estudi i Implantació d’un sistema 

de Gestió d’Expedients Estàndard (paquetitzat) a l’empresa ALBA TECNOLOGY, SL amb NIF: 

B83527945, per un import de 42.570,00.-€ més IVA. 

 

SEGON.- DISPOSAR la quantitat de 42.570.-€ més IVA (49.381,20.-€ IVA inclòs) amb càrrec 

a la partida pressupostària 104.122.22706 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 2.128.50.-€, 

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. 

 

No obstant això, la Comissió Permanent del Ple decidirà el que cregui més convenient.  

 

Mataró, 14 d’octubre de 2008 

El President de la CI  de Règim interior, 

Promoció Econòmica i Serveis Educatius 

 

 

 

 

Benat Costas i Catilla 


