
EDICTE 

 

Es fa públic que en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 15 de març de 2011 s’ha 

aprovat inicialment els projectes “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla 

del Maresme. Fase I”, “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del 

Maresme. Vilassar de Dalt” i “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del 

Maresme. Arenys de Munt”, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, els esmentats projectes se sotmeten a informació pública 

per un termini de trenta dies mitjançant inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica i al tauler 

d’edictes de la corporació, durant el qual es podran examinar i formular-hi les al·legacions 

pertinents. En cas que no es presenti cap al·legació dins del termini, l’aprovació inicial 

s’entendrà elevada a definitiva de forma automàtica, sense necessitat de l’adopció de cap 

acord exprés. 

 

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 convoca procediment obert de forma simultània, perquè 

durant i dins el termini de 26 dies naturals, els licitadors puguin presentar les seves 

proposicions, per a la selecció del contractista que haurà d’executar el “Projecte Constructiu 

de la Xarxa Banda Ampla Comarcal del Maresme. Fase 1”, amb el benentès que de formular-

se al·legacions a l’expedient d’aprovació del projecte aquest quedarà en suspens fins a la 

resolució de les mateixes. 

 

D’acord amb l’article 125 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

es fa públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ: 

 

1. Entitat Adjudicadora 

a. Organisme: Consell Comarcal del Maresme 

b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 

 

2. Objecte del Contracte: 

a. Descripció de l’objecte: D’acord amb la clàusula 1.1 del plec de clàusules 

administratives particulars que regulen el present procediment, l’objecte del 

contracte és la contractació de les obres del “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal 

de Banda Ampla del Maresme. Fase I” i els treballs de seguretat i salut vinculats a 

aquestes obres. 

b. Termini d’execució: : L’execució de l’obra i el termini de vigència del contracte serà 

de 8 mesos a comptar de la data d’adjudicació. 

 



3. Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació: 

a. Tramitació: tramitació ordinària. 

b. Procediment: obert. 

c. Modalitat: contracte d’obres 

 

4. Pressupost base de licitació: 

El pressupost màxim de licitació és de 1.905.084,74 € (IVA exclòs). 

 

5. Garanties provisional i definitiva: 

a. Les empreses licitadores hauran de constituir una garantia provisional equivalent al 

2% del pressupost tipus de licitació (IVA exclòs). 

b. Mitjançant requeriment per escrit de l’òrgan de contractació, el licitador que es 

proposi adjudicatari, haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import 

d’adjudicació (IVA exclòs), en un termini de deu dies hàbils, a comptar des del 

següent a la recepció del requeriment en aplicació de les disposicions de l’article 135 

de la Llei de Contractes del Sector Públic modificat per la Llei 34/10 de 5 d’agost, a la 

Tresoreria del Consell Comarcal. 

c. La constitució de la garantia es podrà efectuar en qualsevol de les formes que 

s’assenyalen a l’article 84 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. En cas 

de constituir-se mitjançant aval o assegurança de caució, serà necessari que portin 

la signatura de l’atorgament degudament legitimada. 

 

6. Obtenció de documentació i informació: 

Publicitat dels Plecs i exposició de l’expedient: A la Secretaria General del Consell Comarcal 

del Maresme, plaça Miquel Biada 1 de Mataró, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores, i al perfil 

del contractant del web del Consell Comarcal del Maresme 

https://seuelectronica.ccmaresme.cat. 

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. Telefax: 93.757.21.12 

f. Data límit d’obtenció de document i informació: El dia abans de la data límit de 

presentació de proposicions. 

 

7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència 

tècnica i professional. 

a. Solvència econòmica i financera: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les 

disposicions contingudes a la clàusula 1.10 del Plec de clàusules administratives 



particulars. 

b. Solvència tècnica i professional: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les 

disposicions contingudes a la clàusula 1.10 del Plec de clàusules administratives 

particulars. 

 

8.- Presentació d’ofertes: 

a. Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma i amb el 

contingut establerts a la clàusula 1.9 del Plec de clàusules administratives 

particulars, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a 

divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 26 dies naturals a comptar des de 

l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la 

Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

b. Documentació que integrarà les ofertes: La documentació es presentarà en tres 

sobres, assenyalats amb la documentació que exigeix la clàusula 1.9 del Plec de 

Clàusules administratives particulars amb les següents lletres: 

 Sobre 1) Documentació administrativa 

 Sobre 2) Documentació tècnica 

 Sobre 3) Proposició econòmica 

Els tres sobres hauran d’anar tancats i signats pel licitador, amb la firma llegible i 

identificadora del proposant. A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de 

l’empresa/entitat/persona física proposant, la denominació del servei objecte de 

l’adjudicació i el nom i cognoms complerts de la persona que signa la proposició. 

Igualment, hi constarà l’adreça, telèfon i fax de contacte a efectes de notificacions. 

c. Lloc de presentació: Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada núm. 1, 

08301 Mataró 

d. El termini màxim de resolució de procediment i vinculació de les ofertes presentades 

serà de dos mesos, de conformitat amb l’article 145 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 

9. Obertura de proposicions: 

a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme 

b. Domicili: Plaça Miquel Biada, núm. 1. 

c. Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301 

d. Data: A partir del cinquè dia hàbil següent al de la finalització del termini de 

presentació de proposicions, s’indicarà al Perfil del Contractant. 

e. Hora: 12:00 hores. 

 

 

 



10. Altres informacions: 

a. Model de proposició econòmica: Les proposicions es formularan d’acord amb el model 

establert en la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

b. Criteris objectius de valoració de les proposicions del procediment: D’acord amb l’art. 

134 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, es fixen com a criteris 

objectius que serviran de base per a l’adjudicació del procediment els que 

s’estableixen a la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

c. Pagament: el pagament del preu de l’adjudicació es farà efectiu amb càrrec a la 

partida 104.920.62700 del pressupost 2011. 

 

11. Despeses originades en el present procediment: 

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

l’adjudicatari. 

Les despeses de constitució de fiança i de subscripció del contracte administratiu, aniran a 

càrrec de l’adjudicatari, d’acord amb l’Ordenança número 1 reguladora de la Taxa per 

expedició de documents administratius. 

 

12. Pàgina Web on es configuren les informacions relatives a la convocatòria i a on 

es poden obtenir el contingut íntegre dels plecs de clàusules administratives 

particulars així com el de prescripcions tècniques que regulen el present 

procediment: www.ccmaresme.cat en el perfil del contractant. 

 

Mataró, 18 de març de 2011. 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


