Núm. Exp.: CCM 687/2022
Servei: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

DECRET
Per a iniciar expedient de contractació per a la licitació del contracte d’obres del «Projecte
executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils».
Antecedents
El Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Teià, Cabrera de
Mar i Cabrils suposa la implantació parcial de la Fase II de la Xarxa Comarcal de Banda
Ampla del Maresme (en endavant XCBAM) a 3 dels 11 municipis que no van gaudir-ne de la
Fase I i no tenen, per tant, encara resolta la connexió amb la troncal de fibra òptica que
transcorre pel voral de l’autopista C-32. El projecte executiu consisteix en els treballs d’obra
civil i estesa de cable de fibra òptica per a la connexió de les seus dels

ajuntaments de

Cabrera de Mar, Cabrils i Teià amb l’esmentada xarxa troncal. Amb aquesta obra s’amplia el
nombre d’ajuntaments connectables dels 19 de la Fase I a 22.
El Consell Comarcal del Maresme ve impulsant la implantació de la XCBAM des del 2011 per
assolir la interconnexió dels 30 ajuntaments del Maresme amb una xarxa de fibra òptica en
forma d’anella i amb un punt d’interconnexió al TecnoCampus Mataró-Maresme (Mataró),
sense cost en infraestructures per als ajuntaments, amb l’objectiu de l’autoprestació de
connectivitat i serveis informàtics de forma conjunta als 30 ajuntaments i facilitar la creació
de xarxes d’àrea metropolitana (MAN), tot complint amb l’obligació d’oferir als operadors del
mercat majorista l’explotació de l’excedent de la capacitat de la xarxa no compromesa en
l’autoprestació (el 80%).
El Consell Comarcal del Maresme va aprovar, així, el 15 de març de 2011, els subprojectes
executius per als 30 municipis en el marc del Pla Director de la Xarxa Comarcal de Banda
Ampla del Maresme i durant el 2012 va executar el Projecte executiu de la Xarxa Comarcal
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de Banda Ampla del Maresme. Fase I amb

l’estesa de fibra òptica entre la seu de

l’ajuntament de 19 municipis (molt parcialment a Mataró) i la troncal que havia de passar
per la C-32 (o la C-60 en el cas d’Argentona): Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Argentona, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls,
Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Santa Susanna,
Tordera, Vilassar de Mar, i Vilassar de Dalt.
El 15 de març de 2012 va aprovar Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla
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del Maresme. Fase II per a l’estesa de fibra als 11 municipis restants: Cabrera de Mar,
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Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant
Pol, Sant Vicenç de Montalt, Tiana i Teià (projectes de Cabrils i Caldes d’Estrac, modificats el
8 d’octubre de 2013). Però la licitació d’aquesta segona fase, acordada el 8 d’octubre de
2013, no es va arribar a tancar.
El Consell Comarcal del Maresme va presentar sol·licitud de subvenció el 15 de novembre de
2019 per a implementar el projecte a 3 d’aquells 11 municipis en el marc de la convocatòria
per a la concessió de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al
període 2020-2024, d’un pressupost de 448.498,12 €, IVA inclòs (Exp. 1106/2019) per a
l’anualitat 2021. El PUOSC, per Resolució definitiva de 27 de novembre de 2020 li va
concedir una subvenció de 250.000 € per a l’anualitat 2021. El CONSELL COMARCAL ha
sol·licitat i obtingut (resolució del 3 de febrer de 2022, registre d’entrada núm. 1379 de 4 de
febrer de 2022) una pròrroga per perllongar el termini d’execució de les obres del 30 de juny
de 2022, previst a les bases, fins al 30 de setembre de 2022. El Consell Comarcal del
Maresme assumeix la resta del finançament no cobert pel PUOSC.
El Consell Comarcal del Maresme va redactar de nou el projecte executiu consensuant el
contingut amb els tres ajuntaments afectats per actualitzar el subprojecte preexistent: altres
canalitzacions sobrevingudes, viabilitat actual de les intervencions i els traçats previstos,
possibilitats de millores en el traçat, etc. I ha aprovat inicialment el Projecte executiu de la
Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils el 24 de març
de 202, amb un import de 419.440,27 €, € (IVA inclòs).
El 19 d’abril de 2022 el Consell Comarcal del Maresme va aprovar (D.P. 190/22) el conveni
del «Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de... i el Consell Comarcal del Maresme per
a l’execució del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda ampla del Maresme. Teià,
Cabrera de Mar i Cabrils, l’establiment de les condicions de pas i la gestió de la Xarxa
Comarcal de Banda Ampla del Maresme» que van aprovar i signar separadament els
ajuntaments de Cabrera de Mar (27 d’abril de 2022, registre d’entrada núm. 5507 de 28
d’abril), Cabrils (27 d’abril de 2022, registre d’entrada núm. 5551 de 29 d’abril) i Teià (28
d’abril de 2022, registre d’entrada núm. 5542 de 29 d’abril).
La Gerent del Consell Comarcal del Maresme, en data 3 de maig de 2022, ha emès memòria
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justificativa per iniciar expedient per a la licitació del contracte d’obres del «Projecte executiu
de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils»,
mitjançant tramitació anticipada, que consta a l’expedient.
Fonaments Jurídics
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres previstes al Projecte executiu de la
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xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i
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Cabrils, aprovat inicialment pel Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de 2022 i
actualment en exposició pública.
La Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 de 9 de juliol de 2020 (publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya) va atorgar provisionalment la
subvenció per a l’execució del projecte durant el 2024 (pàg. 28). Mentre que la Resolució
definitiva de la concessió de les subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya
2020-2024 de 27 de novembre de 2020 (també publicada al Tauler electrònic) va ratificar
l’atorgament provisional de la subvenció al Consell Comarcal del Maresme (pàg. 33), però va
modificar inopinadament l’anualitat assignada per la de 2021. Un cop advertits del canvi
d’anualitat pel PUOSC al gener de 2022, el Consell Comarcal del Maresme va sol·licitar i
obtenir (resolució del 3 de febrer de 2022, registre d’entrada núm. 1379 de 4 de febrer de
2022) la pròrroga per perllongar el termini d’execució de les obres, fins al 30 de setembre de
2022. Aquest termini aconsella que la redacció i aprovació del projecte i tot el procediment
necessari per arribar a la seva licitació, i justificació econòmica es tramitin de forma urgent.
Això justifica que:
a) La contractació de l’execució de les obres sigui una contractació anticipada, com
preveu la Disposició addicional tercera, apartat 2 de la LCSP, sense necessitat que la
licitació sigui per via d’urgència.
b) La adjudicació del contracte quedi condicionada a l’aprovació definitiva de la
Modificació Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022, i a
l’aprovació definitiva del Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del
Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat inicialment el 24
de març de 2022.
c)

Adjudicació 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 per fer front
a aquesta contractació, 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
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paral·lela al tràmit d’exposició pública i la licitació quedarà suspesa fins a la resolució
de les possibles al·legacions i l’aprovació definitiva del projecte.
d) S’avoqui la competència en matèria de contractació per a la Presidència de la
corporació, per agilitar l’inici de l’expedient de contractació.
La necessitat que es pretén satisfer amb la contractació de l’execució de les obres previstes
al Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de
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Teià, Cabrera de Mar i Cabrils és la connexió dels Ajuntaments dels municipis de Teià,
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Cabrera de Mar i Cabrils a la xarxa comarcal de banda ampla, pel que l’objecte de la present
licitació resulta idoni per satisfer les necessitats exposades.
Així, la necessitat per part del Consell Comarcal del Maresme d’executar aquestes obres
resta degudament justificada, donant compliment al que preveu l’article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Es procedeix a l’externalització del servei, atesa la manca d’elements materials i personals
suficients i propis del Consell Comarcal del Maresme per dur-lo a terme.
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és:
Codi CPV

Descripció

45231600-1

Treballs de construcció de línies de comunicació

La classificació empresarial no és requisit indispensable, donat que el valor estimat del
contracte és inferior a 500.000€, segons l’Art. 77 de la LCSP. Tot i això, l’empresa licitadora
podrà justificar la seva solvència a través de la classificació empresarial d’acord amb l’Art. 25
del Reglament general de la LCAP. Per aquesta licitació s’estableix la següent per a cada lot:
LOT 1. Grup G Subgrup 6 Categoria 2
LOT 2. Grup G Subgrup 6 Categoria 2
Donat que la licitació es divideix en 2 lots, es disposarà d’un contracte per lot, podent ser un
mateix licitador l’adjudicatari d’ambdós lots.
De conformitat amb el que estableixen els articles 19 i 20 de la LCSP, el present contracte no
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està subjecte a regulació harmonitzada.
La present contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
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Atès el valor estimat de la present contractació, contra els actes dictats en el decurs d’aquest
procediment, els interessats no podran interposar el recurs especial en matèria de
contractació d’acord amb el que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP.
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu.
La present contractació es tramita com una contractació anticipada, de les previstes a la
Disposició Addicional Tercera, apartat segon, de la LCSP, pel que l’adjudicació del contracte
estarà condicionada a) a l’aprovació definitiva de la Modificació Pressupostària Nº 5/22,
aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022, i a l’aprovació definitiva del Projecte executiu de
la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i
Cabrils, aprovat inicialment el 24 de març de 2022.
El termini màxim previst per a l'execució de CADA LOT DE L’OBRA SERÀ DE SET SETMANES,
a comptar des del dia següent a la data de formalització de l'acta de comprovació

del

replanteig sense possibilitat de pròrroga.
Està previst que els dos lots s’executin en paral·lel ja que no suposen afectació entre ells.
De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquest contracte compleix amb els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General del la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) en relació a
l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de contractació s’inicien per l’òrgan de
contractació.
Segons preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de contractació en aquest
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supòsit seria el President del Consell Comarcal del Maresme, no obstant, a la vista de 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, l’òrgan de
contractació competent en relació a l’expedient de contractació que es proposa iniciar serà la
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Comissió Permanent del Ple.
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No obstant, atès que interessa al Consell Comarcal iniciar el present expedient de
contractació, així com tramitar la licitació que pel present s’incoa, en el termini de temps més
breu possible, 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.- INICIAR UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 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. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, projecte aprovat inicialment per
Decret de Presidència del Consell Comarcal del Maresme 151/2022 de 24 de març de 2022,
amb un termini màxim d’execució de les obres corresponents cada lot de SET SETMANES, a
comptar des del dia següent a la data de formalització de l'acta de comprovació

del

replanteig sense possibilitat de pròrroga.
TERCER.- TRAMITAR DE FORMA ANTICIPADA la contractació proposada, i en moment
escaient, RESERVAR EL CRÈDIT 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 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i
Teià), del pressupost 2022 del Consell Comarcal el Maresme, essent que aquesta reserva de
crèdit es troba condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació Pressupostària Nº 5/22,
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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.
QUART.- 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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CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant de la corporació en els

Damià del Clot i Trias

Signatura 1 de 1

05/05/2022 President

termes previstos a l’article 63.4 de la LCSP
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