
EDICTE 

 

Havent-se aprovat per Decret de Presidència núm. 142/06 de 24 de maig de 2006 el Plec de 

Clàusules jurídiques, administratives i econòmiques per a l’adjudicació, mitjançant concurs 

per procediment obert,  de la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres 

escolars públics de la Comarca del Maresme, modalitat concessió, així com la tramitació 

ordinària de l’expedient de contractació, i en compliment d’allò que disposa l’art. 277.1 del 

Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,, Municipal i de Règim local de Catalunya, s’exposa al 

públic l’esmentat Plec durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

darrera publicació d’aquest edicte, ja sigui al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, per tal que els interessats puguin formular reclamacions. 

 

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, i simultàniament i d’acord 

amb l’art. 122.2 del RD 781/86, de 18 d’abril es convoca concurs per procediment obert de 

la gestió del servei públic, modalitat concessió, del servei educatiu i social de menjador dels 

centres escolars públics de la Comarca 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 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 la clàusula 3 del plec de clàusules 

administratives l’objecte de la present contractació, que ve definit per aquesta 

clàusula, és la concessió de la gestió del servei educatiu i social dels menjadors 

escolars de caràcter preceptiu i els menjadors escolars de caràcter opcional, dels 

centres docents de la comarca que consten especificats a l’annex I dels plecs de 

clàusules. D’acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, es considera 

menjador de caràcter preceptiu el servei de menjador que garanteix el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en centres docents 

públics de la seva titularitat, quan l’alumnat està obligat a desplaçar-se fora del 

seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta de nivell educatiu 

corresponent; en aquests casos el servei de menjador és gratuït pels usuaris que 

cursin ensenyaments obligatoris, i menjador de caràcter opcional, el servei que 

es presta a la resta de centres docents de forma opcional.  

b) Lloc d’execució: L’objecte de la present contractació es fracciona en un sol lot 

pels centres docents de la comarca que consten especificats a l’Annex I dels plecs 

de clàusules. 



c) Termini d’execucióLa vigència del contracte serà de cinc cursos escolars 

(2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), d’acord amb 

l’Ordre de calendari escolar que publica anualment el Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, prorrogable de forma expressa, si s’escau, de curs 

escolar en curs escolar, si cap de les dues parts el denuncia prèviament amb una 

antelació mínima de tres mesos abans de la seva finalització inicial o la de 

qualsevol de les pròrrogues, fins a un màxim de quatre cursos escolars, essent 

l’última pròrroga possible el curs escolar 2014/2015. 

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

a) Tramitació: tramitació ordinària. 

b) Procediment: obert. 

c) Forma: concurs. 

4.- Pressupost base de licitació: 

El pressupost total estimat pel curs escolar 2006.2007 és de 1.494.573,60.-€. Aquest 

import, que inclou totes les despeses derivades de la posada en marxa del servei, s’ha 

calculat estimant el preu màxim vigent que el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya ha publicat per l’actual curs escolar (2005/2006) multiplicat per la mitjana de 

comensals dels menjadors preceptius i dels menjadors opcionals especificats an l’Annex I.  

5.- Garanties provisional i definitiva: 

Els licitadors hauran de constituir una garantia provisional per un import de 

29.891,47.- € equivalent al 2% del tipus econòmic especificat en la clàusula 7.1, a 

disposició de l’òrgan de contractació. 

La garantia definitiva serà del 4% sobre el tipus econòmic adjudicat per un curs 

escolar multiplicat per 2,5 cursos (meitat del període del contracte). 

6.- 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. 

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. 

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

tècnica i professional. 

Les empreses presentaran documents justificatius de la solvència econòmica i 

financera en els termes establerts a l’article 16 de la LCAP, RDL 2/2000, de 16 de 

juny.  

 



 

 

8.- Presentació d’ofertes: 

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

contingut establerts a la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives i 

econòmiques, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a 

divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 26 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 tres sobres, assenyalats amb la documentació que exigeix la clàusula 

13 del Plec de Clàusules administratives i econòmiques amb les següents lletres: 

- Sobre 1) Documentació administrativa. 

- Sobre 2) Referències tècniques. 

- Sobre 3) Proposició econòmica. 

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

identificadora del proposant. 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 

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: D’acord 

amb allò recollit a la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques, 

el termini màxim de resolució del concurs i de vinculació de les ofertes presentades 

serà de 3 mesos de conformitat amb l’art. 89 de LCAP, RDL 2/2000 de 16 de juny. 

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: Primer dia hàbil següent al de la finalització del termini de 

presentació de proposicions. 

e) Hora: 12:00 hores. 

10.- Altres informacions: 

a) Model de proposició econòmica: Les proposicions es formularan d’acord amb el 

model 5 de l’Annex III del Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques. 

b) Criteris objectius de valoració de les proposicions del concurs: D’acord amb l’art. 

86.1 del RDL 2/2000, es fixen com a criteris objectius que serviran de base per a 

l’adjudicació del concurs els que s’estableixen a la clàusula 18 del Plec de Clàusules 

Administratives i Econòmiques. 



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

partida 410.422.22706 del pressupost de despeses vigent, 

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

Les despeses dels anuncis i totes les altres despeses ocasionades o que s’hagin 

d’ocasionar amb motiu dels tràmits preparatoris o de formalització del contracte, 

inclosos els honoraris del notari autoritzant i les atencions fiscals; igualment van a 

càrrec de l’adjudicatari les despeses de devolució de la garantia o fiança dipositada i 

qualsevol altres que s’originin a causa de la contractació. 

12.-Admisibilitat de variants: 

D’acord amb l’art. 87 del TRLCAP, i atès el tipus i forma de la licitació, en formular les 

seves proposicions els licitadors poden variar o modificar les prescripcions referides a 

la clàusula 14 del plec de clàusules administratives. 

 13.- 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 i 

econòmiques així com el de prescripcions tècniques que regulen el present 

concurs: 

http://www.ccmaresme.es/ 

 

 

 

Mataró, 24 de maig de 2006. 

 

El gerent 

 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez. 


