
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ TECNOMCAMPUS 
MATARÓ-MARESME 
 
Registre resolució núm. 8/2011 
Expedient: C-2/2011 
Assumpte: Adjudicació del contracte del servei de Diseny, coordinació i execució del 
programa d’acceleració empresarial. 
 
 
Mitjançant Resolució núm.4/2011, de 9 de maig, de la Presidenta de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme, es va aprovar l’expedient de contractació del servei 
per a la realització del disseny, coordinació i execució del programa “Èxit d’acceleració 
empresarial per les empreses del Maresme”, pel preu estimat de cent quaranta mil 
euros (140.000,00€), IVA no inclòs. Igualment, es va acordar l’aprovació dels plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars de la contractació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Consta a l’expedient les invitacions cursades a les empreses següents: IESE Business 
School- Barcelona Campus; O&S Consultores; Ernst&Young. D’aquestes empreses 
només l’última ha presentat la seva oferta, la qual de conformitat amb l’informe de 
Direcció general de 27/05/2011s’ajusta i compleix amb els requisits exigits. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat la documentació justificativa d’estar al 
corrent de pagament amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 
 
Vist el que estableix l’article 2.1 2) de la Normativa interna de compres i contractació, 
aprovades pel Patronat d’11 de desembre de 2008 de la Fundació TCM,  respecte el 
procediment que s’ha de seguir per l’adjudicació del mateix. 
  
Vistos els informes corresponents i la documentació obrant a l’expedient, en virtut de 
les competències conferides pels Estatuts de la Fundació TCM i l’escriptura de 
delegació de facultats i poders atorgada en data 31/07/2009, pel Notari de Barcelona 
Francisco Armas Omedes, núm. del seu protocol 2018 , resolc:  
 
 
Primer.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de disseny, 

coordinació i execució del programa “Èxit d’acceleració empresarial” a 
favor de la mercantil ERNTS&YOUNG, SL, qui executarà el contracte 
pel preu màxim de CENT VINT-I-SIS MIL euros (126.000,00€), IVA no 
inclós, i d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives 
i tècniques particulars i segons la proposta presentada en tant no 
contradigui els expressats plecs. 

 
Segon.-  El preu màxim proposat per l’adjudicatària serà el preu per la realització 

de la consultoria a set (7) empreses seleccionades per la Fundació. En 
el cas que per qualsevol causa aliena a la voluntat de la Fundació no 
s’obtingués l’acceptació de les set (7) empreses seleccionades o de les 
set (7) finalistes,  el preu del contracte vindrà disminuït proporcionalment 
al número d’empreses acceptants. 

 
  
 



 

  
 
Tercer.-   Supeditar l’efectivitat d’aquesta resolució a la constitució per part de 

l’empresa adjudicatària de la garantia definitiva, equivalent al 5% del 
preu d’adjudicació. 

 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i publicar-la al 

perfil del contractant de la Fundació TCM. 
 
  
 
 
Mataró,  9 de juny de 2011 
 
 
  
 
 
La Presidenta de la Fundació TCM 
Alícia Romero Llano 
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