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 11 de
maig de 2010, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent:
“Vist que en data 13 d’abril de 2010 es van aprovar en la Comissió Permanent del Ple els plecs
de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del
projecte “Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal i integració a l’Observatori
Comarcal de l’Energia de 13 municipis de la comarca del Maresme”, convidant a tres empreses
del sector,
Vist que, en temps i forma, ha presentat oferta l’empresa GASSÓ AUDITORES, S.L. i l’empresa
MINUARTIA, S.L.,
Vist que l’empresa AIGUASOL SISTEMES AVANÇANTS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA, SCCL ha
declinat l’oferta mitjançant fax de data d’entrada 25 d’abril de 2010 i per tant,

renuncia a

participar-hi,
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal en data 4 de maig de
2010 en que valora la solvència econòmica i financera de les empreses presentades,
Vist l’informe emès per el Tècnic de l’Agencia Comarcal de l’Energia i el Coordinador de l’Àrea
de Territori i Medi Ambient de data 4 de maig de 2010 en que, un cop valorades les ofertes
presentades, proposa l’adjudicació provisional a l’empresa GASSÓ AUDITORES, SL,
Vist l’article 135 de la nova 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,
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 Territori i Medi Ambient de
data 11 de maig de 2010,
Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de la “Implantació d’un sistema de
gestió energètica municipal i la integració a l’Observatori Comarcal de l’Energia de fins a 13
municipis de la comarca” a l’empresa GASSÓ AUDITORES, SL, amb NIF B58010489, per un

import de 58.501,12.- € IVA inclòs (50.432 € més el 16% d’IVA 8.6069,12 €), resultant el
preu unitari per cada implantació de 4.500,09 € IVA inclòs ( 3.879,38 € més el 16% d’IVA).
SEGON.- DISPOSAR la quantitat de 31.500,60.- € per a la implantació de 7 municipis de la
comarca del Maresme per al 2010 a càrrec de la partida pressupostària núm. 304.425.22706
del pressupost vigent.
TERCER.- DISPOSAR la quantitat de 27.000,52.-€ per a la implantació de 6 municipis de la
comarca del Maresme per al 2011 a càrrec de la partida pressupostària subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost 2011.
QUART.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, NOTIFICAR-HO a l’empresa
adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que presenti en el termini de quinze dies
hàbils a la publicació, la documentació exigida a l’article 135 de la nova Llei de Contractes
(documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social), així com que constitueixi la garantia definitiva per la
quantitat de 2.521,60.-€ que equival al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA i NOTIFICARHO a la resta de licitadors pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- ELEVAR A DEFINITIU en el termini màxim de deu dies hàbil següents a l’expiració del
termini d’adjudicació provisional, sempre i quan l’adjudicatari hagi presentat la documentació
exigida en el punt dispositiu quart d’aquesta resolució, fent-li advertiment que de no complir
aquest requisit, es procedirà a efectuar una nova adjudicació provisional, al següent classificat
a la negociació, i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment.
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 ordinària de
la Comissió Permanent del Ple de data 11 de maig de 2010, a Mataró, a 12 de maig de 2010.
Vist i plau
El President

Josep Jo i Munné

