
DECRET 218/09 

 

Vist que en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2009, es va aprovar 

l’adjudicació provisional del contracte per “seleccionar el soci privat que haurà de 

subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà 

els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei 

d’assistència domiciliària del Consell Comarcal del Maresme” a l’empresa SERHS FOOD 

ÀREA I ALTRES, A.I.E., 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 30 de juliol de 2009, mitjançant registre d’entrada núm. 6308, 

l’adjudicatari ha presentat la documentació assenyalada a l’article 135 de la Llei 30/2007 

de Contractes del Sector Públic, així com 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, 

 

Vist s’escau procedir a l’adjudicació definitiva i que la propera sessió ordinària del Ple que 

és l’òrgan competent per al present expedient, està previst celebrar-lo el proper 15 de 

setembre, essent que 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 amb caràcter definitiu el contracte per “seleccionar el soci privat 

que haurà de subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta 

que gestionarà els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i 

servei d’assistència domiciliària del Consell Comarcal del Maresme” a l’empresa SERHS 

FOOD ÀREA I ALTRES, A.I.E., amb subjecció als Plecs de Clàusules administratives i plecs 

de prescripcions tècniques juntament amb els seus annexos que han regit la contractació. 

 



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.- NOMENAR com a representants del Consell Comarcal del Maresme a la Junta 

General de la Societat Mercantil amb capital social mixt “Serveis Educatius i Socials del 

Maresme, S.L.”a les següents persones, que actuaran amb caràcter solidari: 

 

• Sr. Eladi Torres i González amb DNI núm. 36937175A, gerent del Consell 

Comarcal del Maresme. 

• Sra. Neus Serra i Bosch amb DNI núm. 33883583Y, consellera delegada de l’àrea 

de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme. 

• Sr. Bernat Costas i Castilla amb DNI núm. 77610693E, conseller delegat de l’àrea 

de Promoció Econòmica i Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. 

 

QUART.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients. 

 

CINQUÈ.- COMPARÈIXER davant del notari per a formalitzar l’escriptura pública de 

constitució de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: 

servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del Consell 

Comarcal del Maresme, SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, SL, que es 

regularà pels estatus que s’adjunten a la present resolució com a ANNEX, formant-ne part 

del mateix a tots els efectes legals oportuns. 

 

SISÈ.- FACULTAR al Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, 

per elevar a públic l’escriptura de constitució de l’empresa d’economia mixta SERVEIS 

EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL. 

 

SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera al Ple que se celebri, als 

efectes de la seva ratificació. 

 

Mataró, 25 d’agost de 2009 

El president 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


