
 

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

 

CERTIFICO: Que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 de 

maig de 2013, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 12 de març de 

2013 es van aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions 

tècniques per a la contractació d’una empresa per executar el programa de suport i 

acompanyament a la Planificació Estratègica del Maresme, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, 

 

Vist que les tres empreses Innopro Global Service, D’Aleph Iniciativas y Organización SA, i 

Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, SL han presentat oferta correctament en data, 

forma i lloc, essent que l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización, SA, ha obtingut la major 

puntuació final segons els criteris establerts als plecs de clàusules Administratives i  Tècniques, 

 

Vist l’informe emès per l’Assessor de Promoció Econòmica i la gerència d’aquest Consell 

Comarcal, de data 7 de maig de 2013, en el que proposa motivadament l’adjudicació del 

contracte a l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización SA, amb NIF A-63141170,  

 

Vist l’informe favorable emès per la Intervenció de Fons de data 6 de maig de 2013, 

d’acreditació de la solvència econòmica suficient, de l’empresa proposada per ser adjudicatària,  

 

Vist que, previ a l’adjudicació, s’ha comprovat que l’empresa proposada es troba al corrent de 

les obligacions descrites en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 

novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  

 

Ates l’art. 151.3, i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova 

el Text Refós de la 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, 

 

Atès l’article 29.2 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent del Consell Comarcal del 

Maresme, 

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Promoció Econòmica de 14 de 

maig de 2013, 

 

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

 

ACORDS:  

 

 



PRIMER.- ADJUDICAR el contracte  per a la realització de l’acció “Suport i acompanyament a la 

planificació estratègica del Maresme”, a l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización SA, amb 

NIF A-63141170, per import total de 62.500,00.-€ IVA inclòs  (51.652,89.-€ més 21% d’IVA, 

10.847,11 €). 

 

SEGON.- DISPOSAR a favor de l’empresa D’Aleph Iniciativas y Organización SA, amb NIF A-

63141170, l’import total de 62.500,00.-€ (IVA inclòs),  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

201.242.22709  del pressupost de despeses vigent. 

 

TERCER.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a l’empresa 

adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que, d’acord amb l’article 156 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la 

notificació de l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte. 

 

QUART.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent 

acord. 

 

CINQUÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, les dades 

bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 333 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic.” 

 

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 ordinària de la 

Comissió Permanent del Ple de data 14 de maig de 2013, a Mataró, a 15 de maig de 2013. 

 

Vist i plau 

                                                                          El President 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa    

 

 


