
ANUNCI 

 

Es fa públic que en la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 15 de 

gener de 2008, s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques que han de regir el contracte mitjançant concurs, dels treballs de 

consultoria i assistència per a la redacció del Pla Director del Sistema de Sanejament del 

Maresme Nord, així com la tramitació ordinària de l’expedient de contractació. 

 

De conformitat amb allò disposat a l’article 78 del Text Refós de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques aprovat per RDL 2/2000, de 16 de juny, es convoca concurs 

per a la contractació dels treballs de consultoria i assistència per a la redacció del Pla 

Director del Sistema de Sanejament del Maresme Nord. 

 

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

de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa 

públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ: 

 

1.- Entitat adjudicadora: 

Consell Comarcal del Maresme 

 

2.- Objecte del contracte: 

a) Descripció de l’objecte: contracte que es conceptua com de consultoria i 

assistència per a la CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONSULTORIA I 

ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SISTEMA DE 

SANEJAMENT DEL MARESME NORD. 

b) Termini de l’execució:  

1. El contractista estarà obligat a lliurar el Pla Director del Sistema de 

Sanejament del Maresme Nord al Consell Comarcal del Maresme en el termini 

màxim de vuit mesos comptador a partir de la signatura del corresponent 

contracte administratiu. 

2. El contractista haurà de lliurar el Pla Director del Sistema de Sanejament 

del Maresme Nord a la seu del Consell Comarcal del Maresme, a la Plaça Miquel 

Biada número 1 de Mataró. 

3. La mora del contractista no necessitarà reclamació prèvia per part del 

Consell Comarcal del Maresme. 

 

 

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

a) Tramitació: tramitació ordinària 



b) Procediment: Obert 

c) Forma: Concurs 

 

4.- Pressupost base de licitació: 

El tipus o preu màxim de la licitació per tots els conceptes és de 115.000,00 euros 

(IVA inclòs).  

 

5.- Garanties provisional i definitiva: 

- La quantia de la garantia provisional, equivalent al 2% del tipus econòmic total del         

contracte, és de 2.300,00 euros.  

 

- La quantia de la garantia definitiva serà l’equivalent al 4% de l’import pel qual   

s’adjudiqui el contracte. 

 

6.- Obtenció de documentació i informació: 

A la Secretaria General  del Consell Comarcal del Maresme, plaça Miquel Biada 1 de 

Mataró, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores. 

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) Fax: 93 757 21 12 

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

de presentació de proposicions. 

 

7.- Presentació de proposicions: 

a) Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran a la Secretaria del 

Consell Comarcal del Maresme durant el termini de vint-i-sis dies naturals a 

comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que de l’anunci de licitació 

se’n faci en el Butlletí Oficial de la Província i/o al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

b) Documentació que integrarà les ofertes: La prevista en el Plec de clàusules 

administratives particulars aplicable. 

 

8.- Obertura de proposicions: 

El següent dia hàbil des de l’acabament del termini per a la presentació de proposicions, 

la Mesa de contractació es reunirà a la Sala de sessions, o lloc habilitat a l’efecte, del 

Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada núm. 1 de Mataró), a l’objecte de 

procedir a l’obertura de proposicions. 

 

9.- Altres informacions: 



a) Criteris objectius de valoració de les proposicions del concurs: Els criteris 

objectius que serviran de base per a l’adjudicació del concurs són els següents: 

 

- Oferta econòmica a la baixa (20 punts) 

 

- Període d’execució a la baixa (30 punts) 

 

 

- Oferta tècnica: 

o Idoneïtat de l’autor del projecte (referències, antecedents i titulacions) i el 

seu grau de disponibilitat per al desenvolupament de les tasques objecte 

del concurs. (20 punts) 

o Idoneïtat dels col�laboradors oferts (referències, antecedents i titulacions) 

en geotècnica, estructures, instal�lacions, pressupost i estudi de seguretat 

i salut, i el seu grau de disponibilitat per al desenvolupament de les 

tasques objecte dels concurs. (15 punts) 

o Rigor i coherència del programa de treball. (15 punts) 

 

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

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

l’adjudicatari. 

 

11.- Pàgina web on es configuren les informacions relatives a la convocatòria i a 

on es pot obtenir el contingut íntegre del plec de clàusules administratives 

particulars, així com el plec de clàusules tècniques que regulen el present 

concurs: 

http://www.ccmaresme.cat  

 

 

Mataró, 16 de gener de 2008 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 

 


