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

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 198/13 de data 10 de juliol de 2013, el President del 

Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 de maig de 2013, 

s’ha aprovat, entre d’altres, els Plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de condicions 

tècniques particulars per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, de 

l’arrendament i establiment de preus unitaris de manteniment de màquines de reprografia pel 

Consell Comarcal del Maresme, convidant a cinc empreses del sector (IP6TEM, SIMERSA, SHARP, 

CBC Barcelonès-Maresme – Canon Sistemas de Oficina del Maresme, KYOCERA),  

 

Vist que tres de les cinc empreses convidades han presentat oferta correctament en data, forma i 

lloc: 

 

• IP6TEM escrit amb número de registre d’entrada del CCM 4453 de 4 de juny de 2013. 

• CANON escrit amb número de registre d’entrada del CCM 4476 de 4 de juny de 2013. 

• SAMSUNG escrit amb número de registre d’entrada del CCM 4478 de 4 de juny de 2013. 

 

Vist que havent-se observat manca de documentació administrativa subsanable, en data 10 de juny 

de 2013 amb núm. de registre de sortida 2489 i 2490 respectivament, es va requerir documentació a 

les empreses IP6TEM i CANON, essent que ambdues varen aportar la documentació requerida en 

temps i forma,  

 

Vist l’informe emès per l’àrea tècnica de Cooperació Municipal i Panificació i la gerència d’aquest 

Consell Comarcal, de data 21 de juny de 2013, de proposta d’adjudicació de l’esmentat contracte, 

d’acord amb la motivació que es transcriu literalment: 

 

“Objecte 

Adjudicació per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de l’arrendament 

en modalitat de renting i establiment de preus unitaris de manteniment de màquines de reprografia 

pel Consell Comarcal del Maresme.  

 

Introducció 

D’acord amb el previst al plec de condicions tècniques particulars es valorarà les ofertes presentades:  

• Vist que es va presentar i entrada per registre nº4453 amb data 4 de juny de 2013 una 

proposta de IP6TEM MARE NOSTRUM S.L (GIROPI), amb NIF B64702210. 

• Vist que es va presentar i entrada per registre nº4476 amb data 4 de juny de 2013 una 

proposta de Sistemas de Oficina del Maresme, SA. amb NIF A58838491. 

• Vist que es va presentar i entrada per registre nº4478 amb data 4 de juny de 2013 una 

proposta de Servicios Ofimáticos de Barcelona, SL. amb NIF B60289584. 

 

Conclusions 

Vist que l’empresa IP6TEM MARE NOSTRUM S.L (GIROPI), amb NIF B64702210 ha presentat una 

proposta amb preus unitaris per còpia superiors als màxims dels indicats als plecs de condicions 



tècniques. Per tant, en tractar-se d’un defecte no esmenable, queda exclòs i no s’analitzarà la 

proposta presentada. 

 

Vist que l’empresa Servicios Ofimáticos de Barcelona, SL. amb NIF B60289584 ha presentat una 

proposta que no pot ser avaluada ja que no queda especificat el model dels equips multifunció, 

d’aquesta manera no es pot determinar els requisits mínims que es demanen al plec de condicions 

tècniques. Per tant, en tractar-se d’un defecte no esmenable, queda exclòs i no s’analitzarà la 

proposta presentada. 

 

Vist que l’empresa Sistemas de Oficina del Maresme, SA. amb NIF A58838491 ha presentat una 

proposta amb la següent puntuació en el criteris per l’adjudicació següent: 

• Preus d’arrendament: 30 punts 

• Preus còpies: 25 punts 

• Reducció en el temps de resposta i reparació: 15 punts. 

• Reducció en el temps de subministrament de consumibles: 10 punts. 

• Increment del rendiment: 20 punts 

• Preu recompra: 10 punts 

• Millores: 10 punts 

Puntuació total: 120 punts 

Nota metodològica: en no existir proposta rival per comparar, s’ha assignat la puntuació màxima en 

cadascuns dels criteris objectius. 

Donat que el Consell Comarcal del Maresme disposa d’un parc actual de 34 equips obsolets de 

necessària renovació pel bon funcionament de l’administració, és necessari que l’1 de juliol de 2013 

el contracte sigui adjudicat, per tant, s’escau exercir el tràmit d’urgència. 

 

Proposta 

Així doncs, d’acord amb  allò expressat anteriorment,  l'àrea / servei Cooperació Municipal i 

Planificació / proposa: 

 

L’adjudicació amb caràcter d’urgència de l’arrendament en modalitat de renting i establiment de 

preus unitaris de manteniment de màquines de reprografia pel Consell Comarcal del Maresme a 

l’empresa Sistemas de Oficina del Maresme, SA. amb NIF A58838491, per import de 29.466,08.-€ 

més 21 % IVA total 35.653,96.-€ IVA inclòs. S’estima que el nombre de còpies a efectuar durant els 

quatre anys de contracte són: 

 

    
SENSE IVA 

Nº còpies/mes 25000 
  

Preu còpia b/n Preu còpia color 

Nº còpies/any 300.000 
 

Multifunció 0,0059 € 0,0490 € 

Còpia 4 anys 1.200.000 
 

Impressores 0,0120 € 0,0600 € 

      

  
Còpies Preu còpia Preu amb IVA 

 
80% d'utilització Multifunció 960.000,00 

   

 

90% blanc 

negre 
864.000,00 5.097,60 € 112.147,20 € 

 



 
10%color 96.000,00 4.704,00 € 103.488,00 € 

 

      

  
Còpies Preu còpia Preu amb IVA 

 
20% d'utilització Impressora 240.000,00 

   

 

90% blanc 

negre 
216.000,00 2.592,00 € 57.024,00 € 

 

 
10%color 24.000,00 1.440,00 € 31.680,00 € 

 
 

  Preu sense IVA Preu amb IVA 

Total còpies 4 anys         13.833,60 €       304.339,20 €  

Total renting 4 anys         29.466,08 €       648.253,76 €  

Total estimat         43.299,68 €       952.592,96 €  

5% garantia            2.164,98 €         47.629,65 €  

 

No obstant això, l’òrgan competent amb superior criteri decidirà allò que cregui més escaient.” 

 

Vist que l’empresa seleccionada va fer una oferta en la seva plica del preu de recompra dels equips 

que hi ha actualment en el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el llistat inclòs en la clàusula 

9 dels plecs de condicions tècniques que regeixen la contractació, per import de 5.200,00.-€,  

 

Vist l’informe favorable emès per la Intervenció de Fons de data 26 de juny de 2013, d’acreditació de 

la solvència econòmica i financera suficient, de l’empresa licitadores,  

 

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 (en endavant TRLCSP), i que en data 

8 i 10 de juliol de 2013, ha dipositat la documentació sol·licitada mitjançant escrit de data 26 de juny 

de 2013 i registre de sortida 2681,  

 

Ates l’art. 151.3, i 156 del TRLCSP, 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 22 de juliol de 2011 (BOP de 22 d’agost 

de 2011 i en el DOGC núm. 5940, d’11 d’agost de 2011), 

Atesa la base 28 i 29.2 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, 

 

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple està prevista que se celebri en 

data 17 de setembre de 2013, s’escau exercir les facultats de la presidència de la Corporació tal com 

resta motivat l’exercici de la competència descrita a l’apartat e) del punt 13.1 del text refós de la Llei 

d’Organització Comarcal i l’apartat k) de la Llei 11/99 que modifica la Llei de Bases de Règim Local, 

que preveu que el president de la corporació està facultat per a adoptar resolucions administratives 

amb caire d’urgència en matèries que siguin competència del ple (en aquest cas de la Comissió 



Permanent del Ple per delegació), donant-ne compte a la propera sessió que aquest celebri a efectes 

de la seva ratificació,  

 

En ús de les atribucions que tinc conferides,  

 

HE RESOLT  

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte del “Servei pel l’arrendament i establiment de preus unitaris de 

manteniment de màquines de reprografia pel Consell Comarcal del Maresme”, per un import màxim 

de 29.466,08.-€ més 21 % IVA total 35.653,96.-€ IVA inclòs) a l’empresa: Sistemas de Oficina del 

Maresme, SA. (CANON) amb NIF A58838491. 

 

SEGON.- DISPOSAR a favor de l’empresa a l’empresa Sistemas de Oficina del Maresme, SA. 

(CANON) amb NIF A58838491, la quantitat relativa a l’exercici 2013 amb càrrec al pressupost vigent 

de la Corporació, i assolir el compromís de disposar la despesa plurianual quan s’aprovin els 

respectius pressupostos d’acord amb el quadre següent: 

 

 

Exercici Aplicació Import Import amb IVA 

2013 101.920.20600 5.412,46 € 6.549,08 € 

2014 101.920.20600 10.824,92 € 13.098,15 € 

2015 101.920.20600 10.824,92 € 13.098,15 € 

2016 101.920.20600 10.824,92 € 13.098,15 € 

2017 101.920.20600 5.412,46 € 6.549,08 € 

Total 43.299,68 € 52.392,61 € 

 

 

 

TERCER.- INSTAR A l’empresa adjudicatària a formalitzar la recompra dels equips que hi ha 

actualment en el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el llistat inclòs en la clàusula 9 dels 

plecs de condicions tècniques que regeixen la contractació, per un import de 5.200,00.-€ IVA inclòs, 

que haurà de fer efectiu contra la presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de la 

corresponent liquidació. 

 

QUART.- 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 TRLCSP, 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. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors als efectes del que preveu 151.4 del TRLCSP. 

 

SISÈ.- 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. 

 



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

bàsiques d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del TRLCSP. 

 

VUITÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple en la propera sessió 

que se celebri a efectes de la seva ratificació.” 

 

I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per ordre i amb 

el vistiplau del president, a Mataró, a 11 de juliol de 2013. 

 

Vist i plau 

El president 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa   

 

  

 

 


