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

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 213/13 de data 22 de juliol de 2013, el President del 

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

 

“Vist que mitjançant Decret núm. 174/13 de data 18 de juny de 2013, es va aprovar la pròrroga per 

un any addicional, concretament de 1 de juliol del 2013 al 30 de juny de 2014, del contracte de 

serveis de telecomunicacions subscrit 1 de juliol de 2011 amb les empreses Telefónica de España. 

SAU, amb CIF A-82018474, (Lot 1: Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent, i Lot 3 

Serveis de comunicació de dades i accés a internet), i Vodafone España, SA amb CIF A-80907397 

(Lot 2: Serveis de comunicació mòbil de veu i dades), amb les mateixes condicions que el contracte 

inicial signats en data 1 de juliol de 2011, i amb els organismes relacionats en els annexos distribuïts 

per lots que formaven part del decret,   

 

Vist que s’ha detectat un error material de transcripció en la composició dels annexos que 

configuraven el llistat d’entitats participants que manifestaven la seva voluntat de prorrogar el 

contracte de telecomunicacions,  

 

Vist l’informe emès per l’àrea tècnica de Cooperació Municipal i Planificació de data 19 de juliol de 

2013, amb el vistiplau de la gerència d’aquest Consell Comarcal, de proposta de rectificació de l’error 

material observat,  

 

Atès l’article 74 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, 

Reguladora del Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que estableix que les 

administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 

interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, i la competència és 

de l’òrgan que ha dictat l’acte, 

 

Atès 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 la Comissió Permanent del Ple, donant-

ne compte a la propera sessió que aquest celebri a efectes de la seva ratificació,  

 

En ús de les facultats que tinc atribuïdes 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- RECTIFICAR d’ofici l’error material de transcripció detectat en el Decret de Presidència 

núm. 174/13 de data 18 de juny de 2013, de pròrroga per un any addicional del contracte de serveis 

de telecomunicacions subscrit 1 de juliol de 2011 amb les empreses Telefónica de España. SAU, amb 



CIF A-82018474, (Lot 1: Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent, i Lot 3 Serveis de 

comunicació de dades i accés a internet), i Vodafone España, SA amb CIF A-80907397 (Lot 2: 

Serveis de comunicació mòbil de veu i dades), per concretament rectificar els annexos de distribució 

dels lots en que formen part, essent que s’han de substituir pels següents: 

 

Ajuntaments i organismes participants  pròrroga contracte 

telecomunicacions LOT 1 

 Ajuntament d'Alella 

 Ajuntament Arenys de Mar 

 Ajuntament Arenys de Munt 

 Ajuntament Argentona 

 Ajuntament Cabrera de Mar 

 Ajuntament Caldes d'Estrac 

 Ajuntament Calella 

 Ajuntament Canet de Mar 

  Ajuntament Dosrius 

 Ajuntament Malgrat de Mar 

 Ajuntament El Masnou 

Ajuntament  Montgat 

 Ajuntament Palafolls 

 Ajuntament Pineda de Mar 

 Ajuntament Premià de Dalt 

 Ajuntament Premià de Mar 

Ajuntament  Sant Cebrià de Vallalta 

Ajuntament Sant Iscle de Vallalta 

Ajuntament Sant Pol de Mar 

 Ajuntament Sant Vicenç de Montalt 

Ajuntament Santa Susanna 

Ajuntament  Tiana 

Ajuntament Tordera 

 Ajuntament Vilassar de Dalt 

Consell Comarcal del Maresme 

 

Ajuntaments i organismes participants pròrroga contracte 

telecomunicacions LOT 2 

 Ajuntament d'Alella 

 Ajuntament Arenys de Mar 

 Ajuntament Arenys de Munt 

 Ajuntament Argentona 

 Ajuntament Cabrera de Mar 

 Ajuntament Caldes d'Estrac 

 Ajuntament Calella 

 Ajuntament Canet de Mar 



  Ajuntament Dosrius 

 Ajuntament Malgrat de Mar 

 Ajuntament El Masnou 

Ajuntament  Montgat 

 Ajuntament Òrrius 

 Ajuntament Palafolls 

 Ajuntament Pineda de Mar 

 Ajuntament Premià de Dalt 

 Ajuntament Premià de Mar 

Ajuntament Sant Iscle de Vallalta 

Ajuntament Sant Pol de Mar 

 Ajuntament Sant Vicenç de Montalt 

Ajuntament Santa Susanna 

 Ajuntament Teià 

Ajuntament  Tiana 

Ajuntament Tordera 

 Ajuntament Vilassar de Dalt 

 Ajuntament Vilassar de Mar 

Consell Comarcal del Maresme 

Consorci Turisme del Maresme 

La Pinassa (Premià de Dalt) 

Consorci Centre Teatral i cultural " La Massa" de Vilassar de Dalt 

Gestió iniciatives Cabrera de Mar, S.A 

Museu Municipal de Vilassar de Dalt 

Organisme Autònom Municipal de Serveis Comunitaris de Tordera 

Organisme Autònom Ràdio Tordera 

Patronat de l'Emissora Municipal de Premià de Mar 

Patronat de l'Emissora Municipal de Vilassar de Dalt 

Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A (Vilassar de Mar) 

VISERMAR, Serveis i Manteniments SL (Vilassar de Dalt) 

 

Ajuntaments i organismes participants pròrroga contracte 

telecomunicacions LOT 3 

 Ajuntament d'Alella 

 Ajuntament Arenys de Mar 

 Ajuntament Arenys de Munt 

 Ajuntament Argentona 

 Ajuntament Cabrera de Mar 

 Ajuntament Caldes d'Estrac 

 Ajuntament Calella 

 Ajuntament Canet de Mar 

  Ajuntament Dosrius 

 Ajuntament Malgrat de Mar 



 Ajuntament El Masnou 

Ajuntament  Montgat 

 Ajuntament Premià de Dalt 

 Ajuntament Premià de Mar 

Ajuntament Sant Iscle de Vallalta 

Ajuntament Sant Pol de Mar 

 Ajuntament Sant Vicenç de Montalt 

Ajuntament Santa Susanna 

Ajuntament  Tiana 

Ajuntament Tordera 

 Ajuntament Vilassar de Dalt 

Consell Comarcal del Maresme 

La Pinassa (Premià de Dalt) 

 

SEGON.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a les empreses 

adjudicatàries, en la seva part necessària, per al seu coneixement i als efectes que, d’acord amb 

l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a 

comptar des de la notificació, se celebri en document administratiu la respectiva rectificació de 

pròrroga del contracte. 

 

TERCER-. NOTIFICAR, en la seva part necessària, als ajuntaments i a les seves formes de gestió 

directa relacionats, pel seu coneixement i efectes. 

 

QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera reunió de la Comissió Permanent del Ple 

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 24 de juliol de 2013. 

 

Vist i plau 

El president 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa   

 

 


