DECRET 134/04
Vist l’acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple, reunit en sessió ordinària feta el 9
de març de 2004, en virtut del qual s’aprovà el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de clàusules tècniques per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la
xarxa i del subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme, així com es
convocà concurs a l’efecte.
Vist que els Plecs de clàusules enunciats han estat sotmesos a exposició pública durant el
termini de quinze dies mitjançant inserció d’edictes al tauler d’anuncis corporatiu, al BOP
núm. 73 de 25 de març de 2004 i al DOGC núm. 4104 d’1 d’abril de 2004, sense que
s’hagi formulat cap reclamació.
Vista l’acta d’obertura de pliques efectuada a 21 d’abril de 2004 per la Mesa de
contractació en què s’acorda, abans de formular la proposta d’adjudicació, sol·licitar
l’informe dels Serveis Tècnics Comarcals relacionats amb l’objecte del contracte.
Vist l’informe del Tècnic del Consell Comarcal, emès a 13 de maig de 2004, a sol·licitud
de la Mesa i a l’empara del que disposa l'article 81.2 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 14 de maig de 2004, en què es formula
proposta d’adjudicació del concurs per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i
del subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme, a favor de l’empresa
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CERDÀ, per import de 42.500 € (IVA inclòs).
Atesos els article 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atesa la necessitat de no demorar la present adjudicació per tal de garantir l’inici de
l’execució del contracte, fet que motiva l’exercici de la facultat descrita en l’art. 14.1.e) de
la Llei 4/87, de 6 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu
referent bàsic en l’article 21.1.k) 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, que troba el seu referent
bàsic en l’apartat k) de l’art. 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 el concurs del contracte administratiu de consultoria i assistència
d’un estudi d’anàlixi de la xarxa i subministrament d’energia elèctrica de la comarca del
Maresme a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CERDÀ, per import de 42.500 euros
(IVA inclòs), d’acord amb l’oferta presentada i amb subjecció als Plecs de clàusules
tècniques així com els de clàusules administratives particulars i generals que han regit el
concurs.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 42.500 euros amb càrrec a la partida 11.122.227006
del Pressupost de despeses de l’exercici 2004.
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.
QUART.- NOTIFICAR-HO a l’adjudicatari, per al seu coneixement i als efectes que en el
termini de trenta dies naturals a comptar des del següent a la notificació de la present
resolució, procedeixi a la formalització del contracte administratiu corresponent.
CINQUÈ.- REQUERIR a l‘adjudicatari per a què constitueixi, en el termini dels quinze dies
des de la recepció de la notificació, la garantia definitiva per la quantitat equivalent al 4%
de l’import d’adjudicació, a la caixa de Dipòsits de la Corporació o Caixa General de
Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o Caja General de Depósitos del Estado o
sucursals, en qualsevol de les formes que s’assenyalen a l’art. 36 del text refós de la
LCAP. En cas de constituir-se mitjançant aval o assegurança de caució, serà necessari que
porti la signatura de l’atorgament degudament legitimada.
SISÈ.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors, per al seu coneixement i als efectes.
Mataró, 18 de maig de 2004
El president

Pere Almera i Puiggrós

