
DICTAMEN 

 

Vist que en la Comissió Permanent del Ple data 13 d’abril de 2010 es va aprovar l’adjudicació 

provisional del 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 exempt d’IVA segons l’article 20.3 de la Llei 37/92, de 28 de 

desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit), 

 

Vist que en data 18 de març de 2010 l’empresa FUNDACIÓ PER A LA GESTIÓ INTEGRAL (AGI), ha 

presentat tota la documentació requerida i que s’escau procedir a l’adjudicació definitiva abans que 

transcorri el termini establert, d’acord amb l’article 135 de la LCSP,  

 

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 (BOPB núm. 190, de 

9 d’agost de 2007 i DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007), 

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 

11 de maig de 2010, 

 

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següent 

 

ACORD:  

 

PRIMER.- ADJUDICAR amb caràcter definitiu 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 exempt d’IVA segons l’article 

20.3 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit). 

 

SEGON.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a l’empresa 

adjudicatària per al seu coneixement i així com a la resta de licitadors.  

 

TERCER.- REQUERIR l’adjudicatari definitiu per tal que en el termini màxim de deu dies hàbils a 

comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució comparegui per formalitzar el contracte.  

 

Mataró, 11 de maig de 2010 

La Presidenta de la CI de Serveis a les Persones 

 

 

 

Neus Serra i Bosch 

 


