Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme,
CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 262/10, de data 7 d’octubre de 2010, el
President del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal
següent:
“Vist que per acord de la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de 14
de setembre de 2010 es va aprovar, entre altres qüestions, els Plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació per
procediment negociat sense publicitat del servei “Alfabetització digital per a la inserció
laboral del Maresme any 2010”, convidant a participar en el procediment a les tres
empreses següents: INSERCOOP, SCCL, CESI CONSULTING, ARREC SCCL.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal en
data 7 d’octubre de 2010, en que valora la solvència econòmica i financera de les
empreses presentades,
Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció Econòmica i el coordinador de Promoció
Econòmica i Serveis Educatius de data 7 d’octubre de 2010, en el que proposen
motivadament l’adjudicació del contracte a INSERCOOP, SCCL, amb NIF F-61380390, per
import de 29.600,00 € (IVA exempt),
Vist l’article 135 de la nova Llei 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,
Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és l’òrgan
competent, està prevista celebrar-la el proper 13 d’octubre, i atèsa la motivació
manifestada

a

l’informe

tècnic,

aquesta

circumstancia

aconsella

l’exercici

de

la

competència descrita en l’apartat e) de l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, que té el seu paral·lelisme en l’apartat k) de l’article 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 PROVISIONALMENT el contracte del servei “Alfabetització digital per
a la inserció laboral del Maresme Any 2010” a l’empresa INSERCOOP SCCL, amb NIF F61380390, per import de 29.600,00.-€ (IVA exempt).

SEGON.- DISPOSAR la quantitat total de 29.600,00.- €, amb càrrec a la partida
201.241.22706 d’estudis i treballs tècnics del pressupost vigent.
TERCER.- 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 presenti en el termini de
quinze dies hàbils a la publicació, la documentació prevista a la clàusula 1.30 dels Plecs
Administratius Particulars que regeixen la contractació (documentació que acrediti la
personalitat de

l’empresari

i,

si s’escau,

els corresponents poders

notarials de

representació), i constitueixi la garantia definitiva per la quantitat de 1.480,00.-€ que
equival al 5% de l’import d’adjudicació.
Així mateix pel que fa a l’obligació de presentar la documentació exigida a l’article 135 de
la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic de Contractes , i d’acord amb el que
preveu la clàusula 1.12 dels Plecs que regeixen la contractació, en virtut de l’adhesió al
servei de Via Oberta del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), el
Consell Comarcal del Maresme obtindrà per mitjans electrònics les dades de l’adjudicatari
provisional d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries emeses
per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària AEAT, i de Seguretat Social. En cas que
per raons tècniques el Consell Comarcal del Maresme no les pogués obtenir seran
degudament requerides a l’adjudicatari provisional.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la resta de licitadors pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- ELEVAR A DEFINITIU en el termini màxim de deu dies hàbil 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, fent-li
advertiment que de no complir aquest requisit, es procedirà a efectuar una nova
adjudicació provisional, al següent classificat a la negociació, i NOTIFICAR-HO als
interessats en aquest procediment.”
I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per
ordre i amb el vistiplau del president, a Mataró, a 15 d’octubre de 2010.
Vist i plau
El President

Josep Jo i Munné

