
ANUNCI 

 

Es fa públic que en la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 8 de juliol 

de 2008, s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques del “Projecte d’obra per a la construcció del col�lector en alta del 

veïnat de Clarà Est. TM d’Argentona (clau: S-AA-01342-P)” que regiran la seva 

adjudicació, així com la tramitació ordinària de l’expedient de contractació. 

 

De conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, es convoca procés per a la contractació, mitjançant 

procediment negociat amb publicitat, del “Projecte d’obra per a la construcció del 

col�lector en alta del veïnat de Clarà Ext. TM d’Argentona (clau: S-AA-01342-P”. 

 

D’acord amb el model recollit a l’annex VII del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa 

públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ: 

 

1.- Entitat adjudicadora: 

Consell Comarcal del Maresme 

 

2.- Objecte del contracte: 

 

L’objecte d’aquest contracte és la contractació de les obres de construcció del col�lector 

en alta del veïnat de Clarà Est. TM Argentona i els treballs de seguretat i salut vinculats a 

aquestes obres. 

 

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

a) Tramitació: tramitació ordinària 

b) Procediment: Negociat amb publicitat 

c) Forma: Negociat  

 

4.- Pressupost base de licitació: 

El tipus o preu màxim de la licitació per tots els conceptes és de 358.443,56,00 euros 

(sense IVA).  

 

5.- Garantia definitiva: 



 D’acord amb que estableix l’article 83 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector púbic, els que resultin adjudicataris del contracte hauran de 

constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el 

valor afegit (IVA). 

 

6.- Obtenció de documentació i informació: 

A la Secretaria General  del Consell Comarcal del Maresme, plaça Miquel Biada 1 de 

Mataró, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores. 

a) Entitat: Consell Comarcal del Maresme. 

b) Domicili: Plaça Miquel Biada núm. 1 

c) Localitat i Codi postal: Mataró, 08301 

d) Telèfon: 93 741 16 16 

e) Fax: 93 757 21 12 

f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: El dia abans de la data límit 

de presentació de proposicions. 

 

7.- Presentació de proposicions: 

 

Per a participar en la primera fase del procediment, els candidats hauran de presentar un 

sobre tancat en el que hi figurarà la inscripció: “SOL�LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL 

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER LA 

CONSTRUCCIÓ DEL COL�LECTOR EN ALTA DEL VEÏNAT DE CLARÀ EST. TM ARGENTONA”” 

al Registre General del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1, 08301 

MATARÓ), de 9:00 a 14:00 h, en la forma que especifica la LCSP i en el termini de deu 

dies naturals a partir del següent al de la inserció de l’anunci de licitació. En el supòsit de 

presentar-se les proposicions per correus, s’estableix el mateix termini (dia i hora) 

assenyalat anteriorment. 

 

Documentació que integrarà les sol�licituds: La prevista en la clàusula 7.5 del Plec de 

condicions econòmiques administratives aplicable. 

 

La segona fase té per objecte la presentació d’ofertes i l’adjudicació del contracte, que es 

portarà a terme d’acord amb els criteris establerts a les clàusules 7.7 i 11, 

respectivament del plecs de condicions econòmiques administratives que han de regir la 

contractació de les obres de construcció del col�lector en alta del veïnat de Clarà est. TM 

Argentona. 

 



Seleccionats els candidats, es convidarà als admesos a presentar les seves proposicions 

en el Registre General del Consell Comarcal del Maresme, de 9:00 a 14:00 h, dins del 

termini de qunze dies naturals a contar des del següent al de la tramesa de la invitació 

escrita. 

 

Els candidats seleccionats, hauran de presentar en aquest termini un únic sobre titulat: 

“PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA SEGONA FASE DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT 

PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ DEL COL�LECTOR EN 

ALTA DEL VEÏNAT DE CLARÀ EST. TM ARGENTONA”. 

 

8.- Obertura de proposicions: 

L’acte d’obertura de proposicions es realitzarà el dia següent hàbil al que finalitzi el de 

presentació de proposicions, a les 12 hores a la Sala de Plens del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

9.- Delimitació de la matèria objecte de negociació: 

 

• El preu d’execució del contracte a la baixa 

• La reducció en el termini d’execució de les obres. 

• Coherència i racionalitat del programa de treballs proposat. 

• L’increment en la qualitat dels materials proposats. 

• Equips i mitjans auxiliars aportats per a l’execució de l’obra, i compromesos per a 

l’execució de la mateixa (maquinària, etc...). 

• Sistemes constructius proposats per a l’execució de l’obra. 

• Equip tècnic destinat a l’execució de l’obra (experiència, titulació, etc...). 

• Aspectes específics relacionats amb la seguretat i salut de la construcció de l’obra, 

amb especial detall d’aquells aspectes més delicats en funció del tipus d’obra. 

• El pla de control de qualitat i d’autocontrol de qualitat de l’obra (pressupost per 

sobre de l’1% del PEM en control de qualitat de l’obra) 

• El pla de gestió mediambiental específic per a l’obra. 

• Sistemes de qualitat que aplica sistemàticament que el licitador (ISO, etc...). 

• Els compromisos especials o possibles millores directament relacionats amb la 

prestació del contracte. 

 

10.- Despeses dels anuncis originats en el present concurs: 

Les despeses dels anuncis originats en el present concurs aniran a càrrec de 

l’adjudicatari. 



 

11.- Pàgina web on es configuren les informacions relatives a la convocatòria i a on es 

pot obtenir el contingut íntegre del plec de clàusules econòmico administratives 

particulars, així com el plec de clàusules tècniques que regulen el present procés de 

selecció del contractista: 

http://www.ccmaresme.cat  

 

 

Mataró, 10 de juliol de 2008 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 

 


