DECRET
Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 186/16 de data 26 de maig de 2016, s’ha requerit
la documentació a l’únic licitador que s’ha presentat en el procediment obert, pel servei de
l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme), i que en data 1 de juny de 2016 ha
presentat tota la documentació en temps i forma, la qual es considera degudament acreditada en
base als requisits sol·licitats en el PCAP, desprès d’haver estat examinada pels tècnics
corresponents,
Vist que s’ha comprovat que l’empresa classificada es troba al corrent de les obligacions descrites
a 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 1 de juny de
2016 ha portat la resta de documentació requerida,
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,
Vista la fiscalització de data 23 de maig de 2016, de l’informe emès per la responsable de
Promoció Econòmica de data 18 d’abril de 2016,
Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractacions efectuada a la Comissió
Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de 31 de juliol de 2015 (BOPB número
022015020193 de 12 d’agost de 2015 i en el DOGC número 6931, de 10 d’agost de 2015),
Vist que la propera sessió de la Comissió Permanent del Ple està prevista pel dia 14 de juny de
2016, i que es vol iniciar el servei amb anterioritat, s’escau exercir 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, donant-ne compte a la propera sessió que aquesta celebri a efectes de
la seva ratificació,

HE RESOLT
PRIMER.- ADJUDICAR de conformitat amb la classificació de la proposició aprovada per Decret de
Presidència núm. 186/16 de data 26 de maig de 2016, el contracte per al servei de l’Oficina
Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme), a l’empresa Comunitat Terapèutica del Maresme,
serveis salut mental, SCCL, amb CIF F-08701625 per un import de 72.392,00 euros (IVA exempt).
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SEGON.- DISPOSAR la despesa total de 72.392,00 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària d’ingrés 201.46102 Diputació conveni OTL, i de despesa 201.241.0.22799 estudis i
treballs tècnics Oficina Tècnica Laboral dels pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018 d’acord
amb el quadre d’anualitat següent amb data prevista de contractació a 1 de juny de 2016:
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TERCER.- 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.
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.- INSTAR a l’adjudicatari a fer efectiva la liquidació que li serà tramesa pel Consell
Comarcal del Maresme, en compliment del que preveu la clàusula 1.8 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen dita contractació.
SISÈ.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors als efectes del que preveu 151.4 del TRLCSP.
SETÈ.- PUBLICAR la present resolució i la posterior formalització del contracte en el perfil del
contractant de la corporació i 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

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.
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