DECRET 76/09

Vist que per Decret de Presidència núm. 41/09 de data 16 de febrer de 2009, es va aprovar
l’adjudicació provisional del contracte de l’estudi “Implantació d’una comptabilitat energètica a
4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament” a
l’empresa GASSÓ AUDITORES SLP amb NIF: B-58010489, per un import de 19.000,00.-€ més
IVA,

Vist que en data 13 de març de 2009 l’empresa GASSÓ AUDITORES SLP, ha presentat un escrit
amb registre d’entrada 2289, adjuntant la documentació assenyalada a la clàusula 7 del Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació, així com la garantia
definitiva per un import de 950,00.-€, mitjançant ingrés en data 5 de març de 2009,

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,

Ateses les competències atorgades al President del Consell Comarcal del Maresme en l’art. 29.2
de les Bases d’Execució del Pressupost del 2009, en matèria d’autorització i disposició de
despeses,

HE RESOLT:

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu el contracte de l’estudi “Implantació d’una
comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió
informàtica i assessorament” a l’empresa GASSÓ AUDITORES SLP amb NIF: B-58010489, per
un import de 19.000,00.-€ més IVA (22.040,00.-€ IVA inclòs).

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.

TERCER.- NOTIFICAR-HO a la Intervenció de Fons de la corporació i a la resta de licitadors.

Mataró, 17 de març de 2009
El president

Josep Jo i Munné

