
ANUNCI 

 

Havent-se aprovat en sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 

d’octubre de 2010 el Plec de Clàusules administratives i econòmiques i el de prescripcions 

tècniques que han de regir l’adjudicació mitjançant procediment obert, del contracte de 

serveis per a la redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del “Projecte 

de millores a l’EDAR de Mataró”, i de conformitat amb allò disposat als articles 141 a 145 

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es convocà el 

procediment obert per a la contractació de la redacció del projecte d’execució i estudi de 

seguretat i salut del “Projecte de millores a l’EDAR de Mataró”. 

 

Havent-se publicat l’anunci de licitació al Perfil del Contractant d’aquesta Corporació i vist 

que hi ha varies empreses que han anunciat la presentació de la documentació per correu 

administratiu, d’acord en els termes previstos a l’article 80.4 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de Octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques, s’ajorna la obertura de proposicions per el dijous 2 de 

desembre de 2010 a les 12:00 h, a les dependencies del Consell Comarcal del Maresme 

(Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró) i és fa públic als efectes escaients.  

 

Tanmateix, havent-se observat un error material en els plecs aprovats i publicats al Perfil 

del Contractant del Consell Comarcal del Maresme, consistent en haver obviat per error la 

incorporació d’un tercer sobre de documentació que havia d’incloure la documentació 

relativa al criteri d’adjudicació “equip tècnic proposat, titulació adient i experiència en 

redacció de projectes similars fins a 35 punts” quina ponderació depèn d’un judici de 

valor; de conformitat a l’article 195.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a 

continuació s’exposa la seva subsanació: 

 

 En l’acte públic d’obertura de proposicions previst pel proper dijous 2 de 

desembre de 2010 a les 12:00 h es procedirà a l’obertura del sobre 2 als sols i 

únics efectes que per part del/la secretari/a de la Mesa sigui extreta la 

documentació refent al dit criteri d’adjudicació quina ponderació depèn d’un judici 

de valor; tornant-se a tancar el dit sobre de forma indubitada i segellant-se amb 

la signatura de tots els assistents presents. 

 

 

 

 

 

 



 Una vegada sigui emesa en el seu dia la valoració efectuada per la Mesa de 

contractació respecte del criteri de valoració esmentat, es procedirà a la nova 

obertura del sobre 2 als efectes de conèixer la resta de documentació de les 

proposicions presentades. 

 

Mataró, 30 de novembre de 2010 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


