DICTAMEN

Vist que per Decret de president núm. 102/09 de 31 de març es va adjudicar
provisionalment el contracte del “subministrament de material d’oficina, tècnic i
informàtic no inventariable” al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments de Calella,
Dosrius, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tiana i Vilassar de
Dalt, per un termini de dos anys, a l’empresa OFFICE DEPOT SL amb NIF B-80441306,
per un import global de 68.534,48 € més IVA (79.500.-€ IVA inclòs), representant un
estalvi del 8,59% respecte el preu de sortida de la subhasta,

Vist que en data 17 d’abril de 2009, sota el núm. de registre d’entrada 3154, l’empresa
OFFICE DEPOT SL amb NIF B-80441306, ha dipositat la garantia definitiva per un import
de 3.426,72 €, mitjançant aval bancari, així com la documentació justificativa de trobarse a corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social,

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 Règim Interior,
Promoció Econòmica i Serveis educatius de data 12 de maig de 2009,

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

ACORDS:

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu el contracte del “subministrament de
material d’oficina, tècnic i informàtic no inventariable” al Consell Comarcal del Maresme i
als ajuntaments de Calella, Dosrius, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de
Montalt, Tiana i Vilassar de Dalt, per un termini de dos anys, a l’empresa OFFICE DEPOT
SL amb NIF B-80441306, per un import global de 68.534,48 € més IVA (79.500.-€ IVA
inclòs), representant un estalvi del 8,59% respecte el preu de sortida de la subhasta

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 resta de licitadors i als ajuntaments interessats.

Mataró, 12 de maig de 2009
El president de la CI de Règim Interior,
Promoció Econòmica i Serveis Educatius

Bernat Costas i Castilla

