
EDICTE 

 

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

d’octubre de 2013 s’ha aprovat inicialment el Document Descriptiu i el Programa Funcional 

que han de regir la contractació, mitjançant diàleg competitiu, d’un soci privat per a 

l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL encarregada del desplegament i l’explotació de la 

Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, de conformitat amb els articles 179 a 183 i 

concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  

 

De conformitat amb allò disposat als articles 164 del TRLCSP, s’inicia simultàniament procés 

de licitació per a l’adjudicació mitjançant diàleg competitiu, perquè durant i dins el termini de 

30 dies naturals, comptadors des de la data de l’enviament de l’anunci del contracte a la 

Comissió Europea, els licitadors puguin presentar les seves proposicions, per a la selecció 

d’un soci privat per l’empresa d’economia mixta SITMAR, S.L., encarregada del 

desplegament i l’explotació de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. 

 

D’acord amb l’article 159 del TRLCSP, 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. 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. 

g. Número d’expedient: 2.1.4-2013-2219 

 

 

 

 



 3. Objecte del Contracte: 

a. Tipificació del contracte: selecció d’un soci privat mitjançant diàleg competitiu. El 

Codi CPV d’aquest contracte és el 64221000. 

b. Descripció de l’objecte: l’objecte del contracte és la selecció d’un soci privat per a 

l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL, encarregada del desplegament i l’explotació 

de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme”, d’acord amb la clàusula 4 del 

Document descriptiu que regula el present procediment. 

c. Divisió per lots: no. 

d. Termini d’execució: durada de la societat 20 anys a partir de la data de constitució 

legal, d’acord amb la clàusula 17.1 del Document Descriptiu. 

 

4. Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació: 

a. Tramitació: tramitació ordinària. 

b. Procediment: diàleg competitiu. 

c. Modalitat: contracte de serveis. 

d. Criteris d’adjudicació: d’acord amb la clàusula 14 del Document Descriptiu que regula 

el present procediment. 

 

5. Bases Econòmiques de la licitació: 

a . Els ingressos estimats per comercialització de serveis durant els 20 anys de durada de 

la societat, estan calculats entre 18.000.000,00 € i 19.000.000,00€.   

      b.  Les bases econòmiques de la licitació estan regulades a la clàusula 23 del Document 

     Descriptiu que regula el present procediment.   

 

6. Garantía definitiva: 

D’acord amb la clàusula 19 del Document Descriptiu que regula el present procediment. 

 

La garantia s’ha de constituir a la Tresoreria del Consell Comarcal del Maresme en una de les 

formes previstes als articles 96 a 102 del TRLCSP. 

 

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

tècnica i professional. 

a. Acreditació de la capacitat d’obrar: d’acord amb la clàusula 9.1 del Document 

Descriptiu que regula el present procediment. 

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

disposicions contingudes a la clàusula 9.2 del Document Descriptiu que regula el 

present procediment. 

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

disposicions contingudes a la clàusula 9.3 del Document Descriptiu que regula el 

present procediment. 

 



 

8.- Sol·licitud de participació en el diàleg competitiu: 

a. Data límit de presentació: Les sol·licituds de participació en el diàleg competitiu es 

presentaran en la forma i amb el contingut establerts a la clàusula 9 del Document 

Descriptiu que regula el present procediment, al registre general del Consell 

Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, matins de 9:00 a 14:00 hores i 

dimarts i dijous, tardes de 16:30 a 18:00 hores, durant el termini de 30 dies naturals 

a comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la 

Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la presentació de les 

proposicions. Posteriorment, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i també al 

perfil del contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme: 

www.ccmaresme.cat, segons estableix l’article 142 del TRLCSP. 

 

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

tancat amb la documentació que exigeix la clàusula 9 del Document Descriptiu. Els 

candidats que desitgin participar en la licitació del present Contracte hauran de 

presentar la corresponent sol·licitud de participació redactada conforme al model que 

figura  en l’Annex [7] del Document Descriptiu en un sobre tancat, amb indicació de 

la licitació a la qual concorren, signats pel licitador o pel representant de l’empresa, 

amb la indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, i amb la documentació 

que s’especifica a continuació. Dins del sobre s’hi inclourà, en un full independent, el 

seu contingut anunciat numèricament. 

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

08301 Mataró. 

 

 

9. Avaluació dels candidats a participar en el diàleg: 

a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme 

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

c. Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301 

d. Data i hora: d’acord amb allò establert a la clàusula 11 Document Descriptiu. Així 

mateix s’indicarà al Perfil del Contractant.  

 

10. Altres informacions: 

a. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE): 15 d’octubre 

de 2013. 

b. Model de sol·licitud de participació: aquesta estarà redactada conforme el model que 

figura en el model Annex 7 del Document Descriptiu.  

 

 



 

11. Despeses originades en el present procediment: 

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

l’adjudicatari, d’acord amb allò establert en la clàusula 20 del Document Descriptiu. 

 

12. Pàgina Web: les informacions relatives a la convocatòria i a on es poden obtenir el 

contingut íntegre del Document Descriptiu per a la contractació mitjançant diàleg competitiu 

d’un soci privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL, encarregada del 

desplegament i l’explotació de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme, així com el 

Programa Funcional i els seus annexos, que regulen el present procediment és troben a 

www.ccmaresme.cat en el perfil del contractant. 

 

Mataró, 15 d’octubre de 2013. 

El gerent 

 

 

 

Ramon Llastarry i Canadell 


