
Parc Tecnocampus Mataró 
 
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 
 

Exp. Núm. 50/2010 
Assumpte: Adjudicació definitiva del Contracte del Servei de 
Manteniment 

 
El Consell d’administració de Parc TCM, en sessió celebrada el 23 de novembre de 2010, va 
acordar l’adjudicació provsional del contracte del servei de manteniment de les instal�lacions 
elèctriques i mecàniques de l’edifici dels serveis a la innovació (edifici A) i de l’edifici del 
coneixement (edifici B), de la seu del Tecncampus Mataró a favor de l’unió temporal 
d’empreses EMTE-ELECNOR, per l’import màxim de 347.943,87euros anuals, IVA no inclòs, i 
es va publicar l’anunci de l’adjudicació al perfil del contractant, als efectes previstos en els 
articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic. Igualment, es va enviar l’anunci 
de l’adjudicació provisional al Diari oficial de la Unió Europea. 
 
L’empresa adjudicatària ha presentat la documentació exigida i ha constituït la garantia 
definitiva dins del termini establert.  
 
D’acord amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
transcorreguts quinze dies hàbils de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant, s’elevarà a definitiva dintre els deu dies hàbils següents, sempre que 
l’adjudicatari hagi presentat la documentació requerida i constituït la garantia definitiva, si és 
exigible. 
  
Per tot l’exposat i vist els informes precedents, en virtut de les atribucions que m’atorga els 
Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, 
 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte del servei de manteniment 
de les instal�lacions elèctriques i mecàniques de l’edifici dels serveis a la innovació (edifici A) 
i de l’edifici del coneixement (edifici B), de la seu del Tecncampus Mataró, acordada pel 
Consell d’administració de Parc TCM en sessió celebrada el 23 de novembre de 2010, a favor 
de l’unió temporal d’empreses (UTE) EMTE-ELECNOR, per l’import màxim de 1.391.775,49 
euros, IVA no inclós, preu del contracte pels dos anys de durada i incloses pròrrogues per 
dos anys més, desglossat en:  
 

- 994.067,99 € total import fix 
- 397.707,50 € total import variable 

 
Segon.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a tots els candidats que no han 
resultat adjudicataris. 
 
Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant i en el Diari oficial de la Unió Europea. 
 
 
Ho mana i signa el President de l’Epe Parc Tecnocampus Mataró, a Mataró, el 17 de gener de 
2011. 
 
 
Joan Antoni Baron i Espinar 
President de l’EPE Parc TCM. 
        Registrat al Llibre de  
        Resolucions de Presidència  
        amb el núm. 02/2011 
        Dono fe, 
 
        El Secretari   
        Manuel Monfort Pastor 


