Núm Exp: CCM 687/2022
Servei: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
DECRET
Vist que en data 3 de maig de 2022, la Gerent del Consell Comarcal del Maresme va emetre
memòria justificativa de la necessitat d’iniciar l’expedient de contractació per licitar el
contracte per l’execució de les obres previstes al Projecte executiu de la xarxa comarcal de
banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat
inicialment pel Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de 2022 i actualment en
exposició pública; així com per aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques i la despesa derivada de l’esmentada contractació, mitjançant tramitació
anticipada, document que consta al present expedient,
Vist que el Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als
municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils es va aprovar inicialment el 24 de març de 2022 i
es troba en exposició pública fins al 16 de maig de 2022,
Vist que l’exposició pública del projecte es portarà a terme de forma paral·lela a la tramitació
de la licitació per a la contractació de les obres i, en cas de presentar-se al·legacions contra
el projecte, se suspendria la licitació per la contractació fins a la resolució de les al·legacions
i aprovació definitiva del projecte esmentat,
Vist que en data 5 de maig de 2022, mitjançant Decret de Presidència 2022/228, es va
resoldre iniciar l’expedient de contractació per a la licitació de la contractació de l’execució de
les Obres previstes al Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme,
als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat inicialment pel Consell Comarcal del
Maresme el 24 de març de 2022 i actualment en exposició pública, mitjançant un contracte
d’obres, document que consta al present expedient,
Vist que consten a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars (en endavant
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PCAP) i els plecs de prescripcions tècniques (en endavant PPT) que regiran la contractació,
Vist que en data 5 de maig de 2022 la Tècnica de Serveis Jurídics i el Secretari de la
Corporació van emetre informe jurídic en el sentit de considerar el contingut i les
prescripcions del Plec de Clàusules Administratives Particulars ajustats a les previsions de la
LCSP, i per tant, pertinent l’aprovació del present expedient de contractació, de la despesa
corresponent, i de l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, tot tenint en
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compte que, al tractar-se d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte estarà
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condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació Pressupostària Nº 5/22, aprovada
inicialment el 26 d’abril de 2022, i que es troba en exposició pública fins al proper 20 de
maig de 2022,
Vist que al tractar-se d’una licitació amb tramitació anticipada, els documents acreditatius de
la reserva del crèdit necessari per portar a terme la contractació objecte del present
expedient seran expedits en el moment en que es consolidin els recursos necessaris per
finançar el contracte objecte de licitació, tenint en compte que l’adjudicació quedarà sotmesa
a la condició suspensiva de la seva efectiva consolidació,
Vist que en data 10 de maig de 2022 l’Interventor de Fons de la Corporació va emetre
informe de fiscalització de la licitació proposada, amb resultat de conformitat, amb les
següents observacions:
“OBSERVACIONS: Es TRAMITA DE FORMA ANTICIPADA la contractació proposada, per un
import total de QUATRE-CENTS DINOU-MIL QUATRE-CENTS QUARANTA AMB VINT-I-SET
EUROS

(419.440,27

€),

a

càrrec

de

l’aplicació

pressupostària

de

despeses

110.92000.62700Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), del pressupost 2022 del Consell
Comarcal del Maresme. La RC es troba condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació
Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022 pel Ple de la corporació,
actualment en exposició pública fins al 20 de maig de 2022. La tramitació de la licitació per a
la contractació de les obres es portarà de forma paral·lela al tràmit d’exposició pública i la
licitació quedarà suspesa si s’escau, fins a la resolució de les possibles al·legacions i
l’aprovació definitiva del projecte. La licitació es troba doncs, condicionada a l’aprovació
definitiva del projecte. Caldrà incorporar a l'expedient l'acta de replanteig previ , (ART 231 i
236 de la LCSP). A l'expedient 479/22, consta informe tècnic d'acord amb el que s'estipula a
l'art 235 de la LCSP”.
Vist que en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de
contractació del present contracte seria el President del Consell Comarcal,
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Atesa la delegació de competències efectuada pel President del Consell Comarcal del
Maresme a favor de la Comissió Permanent del Ple, pel que respecta a les seves
competències com a òrgan de contractació derivades de la Disposició Addicional Segona de la
LCSP, mitjançant Decret de President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al
DOGC número 8081 en data 10 de març de 2020 i al BOPB número CVE 2020007859 de data
11 de març de 2020, l’òrgan competent per a la present contractació és la Comissió
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Permanent del Ple.
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Vist que el termini màxim d’execució de les obres està fixat el proper dia 30 de setembre de
2022, i que l’òrgan competent en matèria de contractació no es reuneix fins al proper 17 de
maig de 2022, es considera escaient avocar, per al present tràmit, la delegació de
competències en matèria de contractació efectuada en el seu dia a favor de la Comissió
Permanent del Ple,
És per tot el que s’ha exposat que,
RESOLC
PRIMER.- AVOCAR, únicament per al present tràmit i als efectes previstos a l’art. 10 de la
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de règim jurídic del sector
públic, la delegació de competències en matèria de contractació efectuada pel President del
Consell Comarcal del Maresme a favor de la Comissió Permanent del Ple mitjançant Decret de
President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al DOGC número 8081, en data 10
de març de 2020, i al BOPB número CVE 2020007859, de data 11 de març de 2020.
SEGON.-

APROVAR

L’EXPEDIENT

DE

CONTRACTACIÓ,

mitjançant

tramitació

anticipada, i els PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS i PLECS DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que consten a l’expedient i que han de regir la licitació del
contracte per l’execució de les obres previstes al Projecte executiu de la xarxa
comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i
Cabrils, aprovat inicialment pel Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de
2022 i actualment en exposició pública, per un termini màxim d’execució de 7
setmanes, a comptar des del dia següent a la data de formalització de l'acta de comprovació
del replanteig, sense possibilitat de pròrroga, essent que l’exposició pública del projecte es
portarà a terme de forma paral·lela a la tramitació de la licitació per a la contractació de les
obres i, en cas de presentar-se al·legacions contra el projecte, se suspendria la licitació per
la contractació fins a la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del projecte
esmentat.
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TERCER.- AUTORITZAR la despesa prevista per la licitació del contracte consistent en
l’execució de les obres previstes al Projecte executiu de la xarxa comarcal de
banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat
inicialment pel Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de 2022 i actualment
en exposició pública, per import de QUATRE CENTS DINOU-MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (419.440,27 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària de despeses 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), del
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pressupost 2022 del Consell Comarcal el Maresme, condicionada a l’aprovació definitiva de la
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Modificació Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022 pel Ple de la
Corporació i quin termini d’exposició pública finalitza el proper 20 de maig de 2022.
QUART.- TRAMITAR la contractació de la licitació del contracte per l’execució de les
obres previstes al Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del
Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat inicialment pel
Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de 2022 i actualment en exposició
pública, i PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant en els termes previstos
a l’article 63.4 de la LCSP, amb la finalitat que les empreses convidades que estiguin
interessades puguin presentar les seves proposicions.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del ple, a
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efectes del seu coneixement.
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