
Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, 

 

CERTIFICO: Que en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 17 de maig de 2011, s’ha 

aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que per acord de Ple de data 15 de març de 2011, es van aprovar el Pla Director de 

la Xarxa comarcal de banda ampla del Maresme i els projectes d’obra que es detallen a 

continuació: 

- Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I 

- Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Vilassar de 

Dalt 

- Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Arenys de 

Munt 

 

Així com també els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del 

«Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I»,  

 

Vist que per Decret de Presidència núm. 134/11 de data 27 d’abril de 2011, es va aprovar 

la designació dels membres de la Mesa de contractació de les obres del projecte,  

 

Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 13 de maig de 2011, a les 12:15 hores 

per a l’aprovació de la puntuació tècnica valorada en l’informe tècnic, 

 

Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 13 de maig de 2011, a les 12:30 hores 

per a l’obertura de les proposicions econòmiques, 

 

Vist l’acta de la Mesa de contractació, reunida el dia 17 de maig de 2011 a les 17:45 

hores, on es proposta l’adjudicació a l’empresa Agustí i Masoliver SA – Electromecànica 

Soler SL (UTE), per ser l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta,  

 

Atès l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 

modificat per la Llei 34/2010 de 5 d’agots,  

 

Atesa l’Ordenança núm. 1 del Consell Comarcal del Maresme, reguladora de la Taxa per 

l’expedició de documents administratius, 

 



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 17 de maig de 2011, 

 

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

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- AVOCAR, a partir de l’inici de l’expedient d’aprovació de projectes i de 

contractació, únicament en relació al present, la competències delegada a la Comissió 

Permanent del Ple en matèria de contractació mitjançant acord plenari en la sessió 

extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007 (BOP 190 de 09/08/07 i DOGC 4947 

de 14/08/07). 

 

SEGON.- ADJUDICAR el contracte d’obres per a l’execució del Projecte Executiu de la 

Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I, a l’empresa Agustí i Masoliver SA – 

Electromecànica Soler SL (UTE)  amb CIFs A-17000993 i B-58779018 respectivament, per 

un import total de 1.475.000,00 € més IVA (IVA 18% 265.500 € - Total 1.740.500,00 €). 

 

TERCER.- DISPOSAR la despesa de 1.740.500,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 

104.920.62700 del pressupost de despeses de l’exercici 2011. 

 

QUART.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a 

l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes següents: 

 

• Que presenti en el termini de deu dies hàbils a la publicació la següent 

documentació: 

o Validació de poders per la Secretaria del Consell Comarcal del Maresme, 

d’acord que allò previst a la clàusula 1.28 dels Plecs Administratius 

Particulars que regeixen la contractació. 

o Constituir la garantia definitiva per la quantitat de 73.750,00 € que 

equival al 5% de l’import d’adjudicació.  

o Liquidar al Consell Comarcal del Maresme l’import relatiu a les despeses 

de publicitat en diaris oficials (clàusula 1.8 del plecs) 



o Liquidar l’import de 90,15 €, en concepte de bastanteig de poders i 

subscripció de contracte administratiu, d’acord amb l’Ordenança núm. 1, 

reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 

 

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, en virtut de l’adhesió al 

servei de Via Oberta del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), i d’acord 

amb el permís exprés manifestat per l’empresa, 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. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la resta de licitadors pel seu coneixement i efectes. 

 

SISÈ.- FACULTAR el president per a la signatura del present contracte i de quants 

documents siguin necessaris per a l’execució del precedent acord. 

 

No obstant això, la Comissió Permanent del Ple decidirà el que cregui més convenient. ” 

 

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president, 

a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals i amb la reserva del text definitiu que resulti de l’acta de la sessió 

plenària ordinària de data 17 de maig de 2011, a Mataró, a 18 de maig de 2011. 

 

Vist i plau 

El President 

 

 

 

 

Josep Jo i Munné 
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