DICTAMEN
Vist que mitjançant Decret de President núm. 51/10 de 19 de febrer de 2010

es van

aprovar el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques per a la contractació del “Servei d’informació i assessorament jurídic i psicològic
a dones “ del SIAD Maresme, mitjançant procediment negociat sense publicitat, convidant
a tres empreses del sector,
Vist que, en el termini assenyalat per la presentació d’ofertes, la única empresa
presentada ha estat Fundació per la Gestió Integral (AGI), així mateix, l’empresa Serveis
Integrals de Benestar SL ha entrat fora de termini un escrit manifestant que no estan
interessats en la oferta,
Vist l’informe de la Tècnica de Benestar Social juntament amb la Coordinadora de l’Àrea
de Serveis a les Persones amb el vist i plau del Gerent, de data 6 d’abril de 2010, en que
valoren favorablement la oferta de la Fundació AGI, que ha presentat un projecte que
compleix les condicions exigides en el plec de clàusules tècniques i que la seva proposta
econòmica és inferior a la màxima del preu tipus fixat per a la contractació del servei,
Vist l’informe favorable de la Intervenció de fons de data 23 de març de 2010, a la
solvència econòmica de l’empresa Fundació per la Gestió Integral (AGI),
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,
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 Serveis a les
Persones de data 13 d’abril de 2010,
Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següent

ACORD:
PRIMER.-

ADJUDICAR PROVISIONALMENT

el

contracte

del

“Servei

d’informació

i

assessorament jurídic i psicològic a dones” del SIAD Maresme, a l’empresa FUNDACIÓ
PER A LA GESTIÓ INTEGRAL (AGI) amb NIF G-60729084, per un import de 21.897,00€
(empresa exempta d’IVA).
SEGON.- DISPOSAR la quantitat total de 21.897,00€ amb càrrec a la partida
pressupostària 405.231.22706 del pressupost vigent.
TERCER.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, 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 exigida a l’article 135 de la nova Llei de
Contractes, així com que constitueixi la garantia definitiva per la quantitat de 1.094,85.-€
que equival al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA, i NOTIFICAR-HO a la resta de
licitadors pel seu coneixement i efectes.
QUART.- 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, i
NOTIFICAR-HO als interessats, als efectes previstos a l’article 140 de la nova Llei de
Contractes del Sector Públic, de que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent a la notificació de la present resolució, procedeixi a la formalització del contracte
administratiu corresponent.
CINQUÈ.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de
l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris.
No obstant això, la Comissió Permanent del Ple decidirà el que cregui més convenient.
Mataró, 13 d’abril de 2010
La Presidenta de la CI de Serveis a les Persones

Neus Serra i Bosch

