DICTAMEN

Vist que la Comissió Permanent del Ple va aprovar el passat 8 de juliol de 2008 el Plec de
clàusules administratives particulars i econòmiques i el de prescripcions tècniques que han
de regir l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del contracte de
serveis per a la direcció de les sis obres incloses en el PSARU 2006-2008 que compten
actualment amb projecte i per a l’assessorament en la contractació de la seva execució, així
com s’inicià l’expedient de la seva contractació,

Vist que els plecs de clàusules enunciats han estat sotmesos a exposició pública durant 10
dies, mitjançant inserció dels edictes al BOP núm. 174 de 21 de juliol de 2008, i al DOCG
núm. 5178 de 22 de juliol sense que s’hagi formulat cap reclamació,

Vista l’acta d’obertura de pliques efectuada a 21 d’octubre 2008 per la Mesa de contractació,

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Territori i Medi ambient del Consell
Comarcal del Maresme de data 4 de desembre de 2008,

Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 5 de desembre de 2008, en què es formula
proposta d’adjudicació del contracte de serveis per a la direcció de les sis obres incloses en el
PSARU 2006-2008 que compten actualment amb projecte i per a l’assessorament en la
contractació de la seva execució,

Atesos els articles 135 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic,

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient
de data 9 de desembre de 2008,

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següent
ACORD:

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT, el contracte de serveis per a la direcció de les sis
obres incloses en el PSARU 2006-2008 que compten actualment amb projecte i per a
l’assessorament en la contractació de la seva execució, al Sr. EDUARD COT I DE TORRES
amb NIF 38.760.421-Q, per un import total de 99.180,00 € (IVA inclòs).

SEGON.- DISPOSAR la quantitat de 99.180,00.-€ amb càrrec a la partida 307.441.22709 del
Pressupost de despeses vigent del Consell Comarcal del Maresme.

TERCER.- PUBLICAR-HO

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

l’adjudicatari 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 Llei 30/207, de
30/d’octubre de Contractes del Sector Públic, així com que constitueixi la garantia definitiva
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.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el contracte de serveis per a la direcció de les sis
obres incloses en el PSARU 2006-2008 que compten actualment amb projecte i per a
l’assessorament en la contractació de la seva execució, sense necessitat d’acte exprés, en el
termini màxim de deu dies hàbils 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.

CINQUÈ.- NOTIFICAR la adjudicació definitiva a l’adjudicatari, als efectes previstos a l’article
140 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 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.

SISÈ.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de
l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris.

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

No obstant, la Comissió Permanent del Ple acordarà allò que consideri adient.

Mataró, 9 de desembre de 2008
La Presidenta de la CI de Territori i Medi Ambient

Silvia Tamayo i Mata

