
EDICTE 

 

Per acord de la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 

d’abril de 2009 s’aprovaren inicialment els Plecs de clàusules Administratives juntament 

amb els seus annexos (Annex I: memòria justificativa de la creació del Servei de 

Monitoratge dels Serveis Educatius i el respectiu reglament de funcionament; Annex II: 

memòria del Servei d’Atenció domiciliària per a persones amb dependència i el respectiu 

reglament de funcionament; Annex III: Estatuts de l’empresa d’economia mixta “Serveis 

Educatius i Socials del Maresme, S.L.”), i el plec de prescripcions Tècniques que regeixen 

el procediment d’adjudicació per seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un 

percentatge del capital social de l’empresa d’economia Mixta que gestionarà els serveis 

delegats següents: Servei de Monitors de Serveis Educatius i Servei d’Assistència 

Domiciliaria del Consell Comarcal del Maresme. L’esmentat expedient es va sotmetre a 

informació pública durant el termini de 30 dies naturals mitjançant la inserció d’edictes al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 113 de 12.05.2009 i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 5374 de 07.05.2009, per tal que els interessats poguessin 

formular al�legacions i/o suggeriments al mateix; i es convocà simultàniament 

procediment obert. 

 

Dintre del període hàbil per formular al�legacions es varen presentar per part de 

l’Associació MAP al Servei de les Persones, l’empresa Serhs Food Area SL, i l’empresa 7 i 

Tria SA. 

 

Mitjançant edicte de la presidència d’aquest Consell Comarcal de data 16 de juny de 2009 

es va fer públic, mitjançant la seva inserció al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del 

Maresme i al Perfil del Contractant, la suspensió de la licitació fins a la resolució expressa 

de les esmentades al�legacions. 

 

Mitjançant Decret de Presidència núm. 179/09 de data 17 de juny de 2009, s’ha aprovat 

l’acord que en la seva part dispositiva es transcriu a continuació: 

 

“PRIMER.- DESESTIMAR en la seva totalitat les al�legacions formulades per 

l’ASSOCIACIÓ MAP al SERVEI de les PERSONES al Plec de Clàusules Administratives i 

tècniques i els seus annexos que han de regir el procediment d’adjudicació per 

seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de 

l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de 

monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del Consell Comarcal 

del Maresme, d’acord amb el contingut de l’informe de secretaria i intervenció de 15 de 

juny de 2009, el qual s’adjunta al present acord com a ANNEX I, formant-ne part del 

mateix a tots els efectes legals. 

 



SEGON.- DESESTIMAR en la seva totalitat les al�legacions formulades per 7 i TRIA SA 

al Plec de Clàusules Administratives i tècniques i els seus annexos que han de regir el 

procediment d’adjudicació per seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un 

percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis 

delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència 

domiciliària del Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el contingut de l’informe 

de secretaria i intervenció de 17 de juny de 2009, el qual s’adjunta al present acord 

com a ANNEX II, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 

 

TERCER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al�legacions formulades per SERHS FOOD AREA 

SL al Plec de Clàusules Administratives i tècniques i els seus annexos que han de regir 

el procediment d’adjudicació per seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un 

percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis 

delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència 

domiciliària del Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el contingut de l’informe 

de secretaria i intervenció de 16 de juny de 2009, el qual s’adjunta al present acord 

com a ANNEX III, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals; amb la 

introducció de la modificació  en el redactat de l’article 8 dels Plecs de condicions 

administratives i de l’article 3 del Projecte d’Estatuts de la societat d’economia mixta 

en el sentit que la durada de la societat serà de 12 anys, segons el redactat que consta 

a l’ANNEX IV, el qual s’adjunta al present acord  formant-ne part del mateix a tots els 

efectes legals. 

 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT els Plecs de els Plec de Clàusules Administratives 

i tècniques i els seus annexos que han de regir el procediment d’adjudicació per 

seleccionar el soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de 

l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de 

monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del Consell Comarcal 

del Maresme, amb la incorporació de la modificació  en el redactat de l’article 8 dels 

Plecs de condicions administratives i de l’article 3 del Projecte d’Estatuts de la societat 

d’economia mixta en el sentit que la durada de la societat serà de 12 anys, i introduint 

d’ofici un apartat 3 a l’article 12 del Plec de Condicions tècniques d’acord amb el text 

de l’ANNEX V; els quals s’adjunten al present acord com a ANNEX VI, formant-ne part 

del mateix a tots els efectes legals.  

 

TERCER.-  CONVOCAR PROCEDIMENT OBERT, mitjançant la inserció d’anuncis al Perfil 

del Contractant, al DOGC i al BOP de Barcelona, perquè durant i dins el termini de 15 

dies naturals, els licitadors puguin presentar les seves proposicions. 

 

QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera Comissió Permanent del 

Ple que se celebri a efectes de la seva ratificació. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO als interessats pel seu coneixement i als efectes escaients.” 

 



De conformitat amb allò disposat a l’article 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic es convoca procediment obert, mitjançant la inserció 

d’anuncis al Perfil del contractant del Consell Comarcal del Maresme, al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 

d’anuncis de la corporació perquè durant i dins el termini de 15 dies naturals, els 

licitadors puguin presentar les seves proposicions.  

 

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

de les administracions públiques, aprovat pel RDL 1098/2001 de 12 d’octubre, 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 l’article 1 del Plec de condicions 

administratives l’objecte de la present contractació és la de seleccionar el soci 

privat que haurà de subscriure un percentatge  del capital social de l’empresa 

d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: Servei de 

monitors de serveis educatius i Servei d’assistència domiciliària del Consell 

Comarcal del Maresme.    

b) Durada del contracte: La societat tindrà una durada de dotze anys.  

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

a) Tramitació: tramitació ordinària. 

b) Procediment: obert. 

4.- Capital Social:  

a)  El capital social de l’empresa d’economia mixta serà de 60.000 euros. 

b)  El Consell Comarcal del Maresme participa en l’empresa d’economia mixta amb 

una aportació del 20% del seu capital social. 

5.- Contraprestació econòmica i cànon: 

D’acord amb allò previst a l’article 7 del Plec de condicions administratives, 

l’empresa d’economia mixta percebrà una remuneració econòmica amb subjecció 

al que per a cada servei preveu el plec de condicions tècniques com a prestació 

econòmica per la prestació del servei. 

A més de la participació en els beneficis prevista en els estatuts socials de 

l’empresa d’economia mixta, s’estableix un cànon anual a favor del Consell 

Comarcal del Maresme equivalent a un mínim d’un 2,5% dels ingressos anuals de 

l’empresa d’economia mixta. Aquest cànon podrà ésser millorat en la proposició 

presentada pel licitador, d’acord allò disposat a la clàusula 12 del Plec de 

Condicions Administratives. 



6.- Garanties provisional i definitiva: 

D’acord amb allò disposat a l’article 10 del Plec de condicions administratives i als 

efectes previstos a l’article 91 de la LCSP, per poder participar en el procediment 

d’adjudicació cal adjuntar a la proposició i a la resta de la documentació el 

resguard acreditatiu d’haver constituït a la tresoreria del Consell Comarcal del 

Maresme una garantia provisional de 44.063,73 €, equivalent al 3% del volum de 

negoci estimatiu per el primer exercici de funcionament la societat d’economia 

mixta, d’acord amb les previsions que s’incorporen amb l’expedient de creació 

dels respectius serveis.  Tanmateix i segons les previsions establertes a l’article 

83 de la LCSP, la garantia definitiva serà equivalent al 5 % del volum de negoci 

estimatiu per el primer exercici de funcionament de la societat d’economia mixta, 

que es xifra en 73.439,55 €. 

7.- Obtenció de documentació i informació, així com publicitat dels plecs i 

exposició de l’expedient: 

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 Consell Comarcal del Maresme: 

www.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) Obtenció de documentació: A les oficines del Consell Comarcal del Maresme i 

al Perfil del contractant (www.ccmaresme.cat), on es podran descarregar tota 

la documentació necessària. 

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

límit de presentació de proposicions. 

8.- Presentació d’ofertes: 

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

el contingut establerts a la article 12 del Plec de clàusules administratives, al 

registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a 

14 hores, durant el termini de 15 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 a presentar es 

presentarà en dos sobres, assenyalats amb la documentació que exigeix la 

clàusula 12 del Plec de Clàusules administratives amb els següents números: 

- Sobre 1) Documentació administrativa. 

- Sobre 2) Proposició  



- Sobre 3) Iniciatives 

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

identificadora del proposant d’acord amb els models establerts a l’article 12 del 

Plec de condicions administratives. A cada sobre hi figurarà clarament, a més del 

nom de l’empresa/ entitat/ persona física del 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: 

1. Entitat: Consell Comarcal del Maresme 

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

3. Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301 

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: En el termini màxim d’un mes a contar des de la data 

d’exhauriment del termini per presentar les ofertes. 

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

D’acord amb la clàusula 25 del Plec de Condicions Administratives, les despeses 

dels anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte que s’originin en el 

present procediment obert, aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

11.- 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 

juntament amb els seus annexos (Annex I: memòria justificativa de la creació 

del Servei de Monitoratge dels Serveis Educatius i el respectiu reglament de 

funcionament; Annex II: memòria del Servei d’Atenció domiciliària per a 

persones amb dependència i el respectiu reglament de funcionament; Annex III: 

Estatuts de l’empresa d’economia mixta “Serveis Educatius i Socials del 

Maresme, S.L.”), i el plec de prescripcions Tècniques que regulen el present 

procediment obert:  

Perfil del contractant del Consell Comarcal del Maresme. 

http://www.ccmaresme.cat/ 

 

Mataró, 17 de juny de 2009 

El president 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


