DICTAMEN

Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 268/09 de data 15 d’octubre de 2009, es
va aprovar l’adjudicació provisional del contracte pel subministrament d’energia elèctrica
als ens locals de la comarca del Maresme de diversos lots i sublots a l’empresa FACTOR
ENERGIA, SA, amb subjecció als Plecs de Clàusules administratives i plecs de
prescripcions tècniques juntament amb els seus annexos que han regit la contractació,

Vist que en data 5 de novembre de 2009, mitjançant registre d’entrada núm. 8331,
l’adjudicatari ha dipositat la garantia definitiva,

Atesos els articles 135.4 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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,

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la
Comissió Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007
(DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007 ),

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Territori i Medi
Ambient de data 10 de novembre de 2009,

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

ACORDS:

PRIMER.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT el subministrament d’energia elèctrica als ens
locals de la comarca del Maresme dels lots i sublots que es relacionen a continuació a les
següents empreses i pels imports assenyalats:

Lots Acord
marc

LOT 4

Sublot

Preu

Consum

adjudicacio

MWh/any

import total a
preu
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NIF

adjudicació

8

117,756600

17.336,541

2.041.492,12

FACTOR ENERGIA SA

A61893871

9

114,701094

7.282,710

835.334,80

FACTOR ENERGIA SA

A61893871

10

124,887800

7.151,029

893.076,28

FACTOR ENERGIA SA

A61893871

SEGON.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a
l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que en el termini de deu dies
hàbils a la notificació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.

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

Mataró, 10 de novembre de 2009
La presidenta de la CI de Territori i Medi Ambient

Silvia Tamayo i Mata

