
 

Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, 

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, el President del Consell 

Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple de data 11 de febrer de 2014, es van 

aprovar, entre d’altres, els Plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions 

tècniques per a la contractació d’una empresa per executar l’obra dels treballs de manteniment de les 

lleres del Maresme, 

 

Vist que les tres empreses convidades han presentat oferta correctament en data, forma i lloc: 

 

 El Molí d’en Puigvert, escrit amb número de registre d’entrada del CCM 1948, de data 4 de març 

de 2014. 

 Serveis Salicrú, SCP, escrit amb número de registre d’entada del CCM 1961, de data 4 de març 

de 2014. 

 Fundació privada Famada i Pla, SL, escrit amb número de registre d’entrada del CCM 2026, de 

data 6 de març de 2014. 

 

Vist l’informe favorable de la solvència econòmica de les empreses presentades, emès per la Intervenció 

de Fons d’aquest Consell Comarcal en data 11 de febrer de 2014,  

 

Vist l’informe tècnic de l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Consell Comarcal, de data 12 de març de 2014, 

de proposta d’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb la motivació que es transcriu literalment: 

 

.../... 

 

“Primer.- VALORAR les ofertes d’acord amb el Plec per a la contractació promoguda pel Consell 

Comarcal del Maresme consistent en la realització de l’obra dels treballs de manteniment de les lleres del 

Maresme. 

 

1.9) Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació (en el procediment negociat sense 

publicitat) 

 

En tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, els aspectes econòmics i tècnics objecte de 

negociació seran els següents: 

 

Les rieres que consten al projecte aprovat son les que s’havia d’actuar en el moment de redacció del 

projecte. Donat que estem tractant d’uns sistemes en constant evolució, el Consell Comarcal considerarà 

l’oferta de l’empresa adjudicatària, pel que fa als treballs de manteniment, com l’oferta dels m2 a 

mantenir, podent aplicar la seva execució en els trams on tècnicament i objectiva sigui m,és necessari 

per a les pròpies finalitats del projecte.. 

 

Els criteris de valoració d’ofertes, per ordre decreixent d’importància, expressats en punts de valoració 

sobre un total de 100 possibles són els següents: 

 

- Millores en l’execució del servei ( fins a 80 punts ) 

 



- Ampliació de nous trams de rieres a actuar, concretament: indicant superfície a realitzar de 

manteniment de canyers. Els trams a executar es decidiran per la DO d’acord amb el Pla de 

Manteniment de Lleres del Maresme per a cada anualitat. 

Es valorarà en 5 punts l’increment de cada 2000 m2 de manteniment de lleres. Essent la valoració 

d’aquesta millora la indicada a la taula 1. 

 

  Ampliació     

Famada i Pla 10000 m2 25,00 

Fundació Privada Molí de'n Puigvert 16000 m2 40,00 

Serveis Salicrú SCP 32000 m2 80,00 

 

Taula 1  

 

Realització de les activitats de difusió i sensibilització en matèria de prevenció d’inundacions, 

gestió sostenible del medi, d’acord amb les indicacions que consten a l’apartat 11 del 

projecte. 

Es valorarà fins a un màxim de 40 punts, per cada una d’aquestes actuacions: 

la realització de la jornada tècnica de manteniment de rieres, 10 punts. 

redacció de la guia de bones pràctiques de gestió de canyers, 10 punts,  

redacció de la guia de bones pràctiques de restauració de lleres al Maresme,  10 punts 

3 sortides guiades de prevenció i gestió sostenible de rieres, de 4h de durada, a càrrec d’educadors 

ambientals, 10 punts. 

 

Essent la valoració d’aquesta millora la indicada a la taula 2. 

  

Jornada 

manteniment  

Bones 

pràctiques 

Bones Pràctiques 

restauració 
Sortides Suma 

Famada i Pla 10 10 10,00 10 40,00 

Fundació Privada Molí de'n 

Puigvert 10 10 10,00 10 40,00 

Serveis Salicrú SCP 10 10 10,00 10 40,00 

 

Taula 2  

 

Reducció del termini d’execució del servei, pel que fa al manteniment de les lleres ( fins a 20 

punts ) 

 

Plec: 3 mesos (març abril i maig 2014), (gener, febrer i març 2015) 

 

Es valorarà la reducció del termini d’execució dels treballs establert en el plec de clàusules 

administratives particulars. Essent la valoració d’aquesta millora la indicada a la taula 3. 

 

  Reducció     

Famada i Pla 2 setmanes 3,33 

Fundació Privada Molí de'n Puigvert 4 setmanes 6,67 

Serveis Salicrú SCP 8 setmanes 20,00 

 

Taula 3  

 

-  



S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la major reducció del termini 

d’execució, expressada en setmanes enteres, respecte de la prevista en el present plec (XiMAx). 

S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment 

de regla de tres simple directa. 

- (XiMAx): reducció del termini d’execució ofertada. 

- (Xi): reducció del termini d’execució corresponent a la proposta “i”. 

- Proposta (XiMAx) = P 

- Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals). 

 

Essent la puntuació final la indicada a la taula 4.: 

  

Ampliació 

rieres 
Educació 

Reducció 

termini  
Total 

Total màxim 

segons plec 

Famada i Pla 25 40 3,33 68,33 68,33 

Fundació Privada Molí de'n 

Puigvert 40 40 6,67 86,67 86,67 

Serveis Salicrú SCP 80 40 20,00 140,00 100 

 

.../... 

 

Vist que, previ a l’adjudicació, s’ha comprovat que l’empresa proposada es troba al corrent de les 

obligacions descrites en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), i que en data 19 

de març de 2014, ha dipositat la documentació sol·licitada mitjançant escrit de data 14 de març de 2014 

i registre de sortida 0968,  

 

Ates l’art. 151.3, i 156 del TRLCSP, així com el plec de clàusules administratives particulars que ha regit 

el procés de selecció del contractista i les generals aplicables a aquest tipus de contracte, 

 

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la Comissió 

Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 22 de juliol de 2011 (BOP de 22 d’agost de 

2011 i en el DOGC núm. 5940, d’11 d’agost de 2011), 

 

Ates que la clàusula 1.5 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, 

preveu que l’execució dels treballs s’endegarà entre el març i el maig de 2014, i vist que la propera 

sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple està prevista que se celebri en data 8 d’abril de 2014, 

s’escau exercir les facultats de la presidència de la Corporació tal com resta motivat l’exercici de la 

competència descrita a l’apartat e) del punt 13.1 del text refós de la Llei d’Organització Comarcal i 

l’apartat k) de la Llei 11/99 que modifica la Llei de Bases de Règim Local, que preveu que el president de 

la corporació està facultat per a adoptar resolucions administratives amb caire d’urgència en matèries 

que siguin competència del ple (en aquest cas de la Comissió Permanent del Ple per delegació), donant-

ne compte a la propera sessió que aquest celebri a efectes de la seva ratificació,  

 

En ús de les atribucions que tinc conferides,  

 

HE RESOLT  

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte per executar “l’obra dels treballs de manteniment de les lleres del 

Maresme”, per un import de 86.776,86-€.-€ més 21 % IVA (18.223,14.-€) a l’empresa Serveis Salicru, 

SCP, amb CIF J62787304. 

 



SEGON.- DISPOSAR a favor de l’empresa Serveis Salicrú, SCP, amb CIF-J62787304, l’import total 

105.000,00.-€ IVA inclòs per a l’execució d’aquest contracte, dels quals 52.500,00 (43.388,43 €., més 

9.111,57 €., d’IVA) corresponen a l’exercici 2014 a càrrec de l’aplicació pressupostària  303.1720.22706, 

i 52.500,00 €., (43.388,43 €. més 9.111,57 €., d’IVA)  per l’exercici 2015, com a despesa de futur, 

condicionada a l’aprovació del pressupost 2015. 

 

TERCER.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a l’empresa 

adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que, d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, en el 

termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de l’adjudicació, se celebri en document 

administratiu el respectiu contracte. 

 

QUART.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors als efectes del que preveu 151.4 del TRLCSP. 

 

CINQUÈ.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de l’esmentat 

contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent acord. 

 

SISÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, de les dades bàsiques 

d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del TRLCSP. 

 

SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple en la propera sessió que 

se celebri a efectes de la seva ratificació.” 

 

I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per ordre i amb el 

vistiplau del president, a Mataró, a 25 de març de 2014. 

 

Vist i plau 

El president 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa 


