
ANUNCI 

 

Es fa públic que mitjançant Decret de Presidència núm. 93/05 de data 28 d’abril de 2005 

s’ha resolt aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques per a la contractació, mitjançant concurs, dels treballs de consultoria i 

assistència per a l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del Pla 

Estratègic del Maresme, 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 selecció del contractista que haurà d’executar el contracte de consultoria i 

assistència per a l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del Pla 

Estratègic del Maresme. 

 

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 l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del 

Pla Estratègic del Maresme. 

b) Termini de l’execució: El Pla Estratègic del Maresme haurà d’estar finalitzat en un 

termini màxim de 2 anys des de la formalització del contracte amb l’adjudicatari. 

 

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 210.000,00 euros 

(IVA inclòs). 

 



5.- Garanties provisional i definitiva: 

a) Garantia provisional: 2% del tipus econòmic total del contracte: 4.200 euros. 

b) Garantia definitiva: 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 quinze 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, per ordre 

decreixent d’importància, els següents: 

 

a. Qualitat tècnica de la proposta, en especial, el rigor i la 

metodologia proposada:  45 % 



b. Perfil de l’equip consultor, especialment en l’àmbit de la planificació 

estratègic territorial, i solvència professional del cap de projecte i 

del seu equip 35 % 

c. Pressupost 20 % 

 

 

b) Pagament: El pagament del preu de l’adjudicació es farà efectiu amb càrrec a la 

partida 101.122.22703 del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 

2005 (15%) i les partides corresponents dels pressupostos successius afectats per 

la vigència del contracte (2006 i 2007). 

 

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.es 

 

 

Mataró, 3 de maig de 2005 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 

 

 

 


