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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
CONSORCI PORT DE MATARÓ
ANUNCI sobre convocatòria de diversos procediments d'atorgament de títols demanials.
El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 9 de desembre de 2021, prèvia aprovació
dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l'atorgament
de títols demanials, ha acordat convocar els següents procediments d'atorgament de títols demanials
mitjançant concurs públic:

CONCURS PER A L'ATORGAMENT DE CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'ADEQUACIÓ I EXPLOTACIO DE LES
INSTAL·LACIONS DE LES ANTIGUES OFICINES ADMINISTRATIVES DEL PORT DE MATARO
Expedient: CPM2021CD002
-1 Objecte: iniciar el procediment de concurs obert per a l'atorgament de concessió demanial per a l'adequació
i explotació de les instal·lacions de les antigues oficines del Consorci Port de Mataró, el seu jardí i opcionalment
espais annexes; ), amb l'aportació, execució i instal·lació per part de la concessionària, de les actuacions i dels
elements necessaris per a la seva explotació mitjançant l'exercici d'una activitat econòmica.
-2 Documents d'interès per als concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el model
normalitzat de sol·licitud de participació, estaran a disposició de les persones interessades a les oficines del
Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org ,
durant el període de presentació de sol·licituds.
-3 Documentació a presentar: Les persones interessades hauran de presentar obligatòriament dins del termini
indicat en l'anunci de convocatòria, una sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el model
normalitzat que per a aquest procediment es posa a disposició de totes les persones interessades a les oficines
del Consorci Port de Mataró o al web http://www.portmataro.com, juntament amb tota la documentació que
s'especifica en el plec de bases del concurs:
A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de contractar
B) Documentació tècnica
b.1.) Proposta d'explotació
b.2.) Memòria tècnica
b.3.) Mesures de sostenibilitat
C) Proposta econòmica:
c.1.) Proposta econòmica ajustada al model normalitzat que consta a l'annex 6 dels Plecs.
c.2.) Estudi econòmic-financer.
D) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de capacitat i de solvència econòmica i financera,
de conformitat amb el model que consta a l'annex 5 del Plec.
E) Justificant de constitució prèvia d'una garantia provisional corresponent al 2% del pressupost total de les
obres o instal·lacions a realitzar, o bé de les actuacions necessàries de millora, adequació i manteniment.
-4 Presentació de proposicions: les sol·licituds s'hauran de presentar directament a les oficines del Consorci
Port de Mataró (Passeig de Callao s/n 08301 Mataró) en sobre tancat en paper i en un pendrive al seu interior,
on caldrà incloure-hi un índex de la documentació aportada.
No s'admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, sense incloure la documentació
requerida com a obligatòria, sense signatura, així com les presentades fora del termini de presentació fixat en
aquest anunci.
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-5.Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del 24 de febrer de 2022.

CONCURS PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A L'US DE PLACES D'APARCAMENT PER A MARINA
SECA AL PORT DE MATARÓ
Expedient CPM2021AUT003
-1 Objecte procediment a seguir per l'atorgament d'autoritzacions administratives per l'ús de 20 places
d'aparcaments per a marina seca al Port de Mataró i, com a espai complementari de les activitats ja
implantades al Port en virtut d'un títol de concessió o autorització demanial i llicència d'activitat.
-2 Documents d'interès per als concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el model
normalitzat de sol·licitud de participació, estaran a disposició de les persones interessades a les oficines del
Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org ,
durant el període de presentació de sol·licituds.
-3 Documentació a presentar: Les persones interessades hauran de presentar obligatòriament dins del termini
indicat en l'anunci de convocatòria, una sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el model
normalitzat que per a aquest procediment es posa a disposició de totes les persones interessades a les oficines
del Consorci Port de Mataró o al web http://www.portmataro.com, juntament amb tota la documentació que
s'especifica en el plec de bases del concurs:
A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de contractar
B) Oferta segons model normalitzat
C) Documentació acreditativa de l'oferta: memòria de les instal·lacions
D) Garantia provisional: Justificant de constitució prèvia d'una garantia provisional corresponent al 2% del
valor de les instal·lacions desmuntables
-4 Presentació de proposicions: les sol·licituds s'hauran de presentar directament a les oficines del Consorci
Port de Mataró (Passeig de Callao s/n 08301 Mataró) en sobre tancat en paper i en un pendrive al seu interior.
No s'admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, sense incloure la documentació
requerida com a obligatòria, sense signatura, així com les presentades fora del termini de presentació fixat en
aquest anunci.
-5.Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del 24 de gener de 2022.

CONCURS PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A L'US DE PLACES D'APARCAMENT PER A
EXPOSICIÓ D'EMBARCACIONS AL PORT DE MATARÓ
Expedient CPM2021AUT004
-1 Objecte: procediment a seguir per l'atorgament d'autoritzacions administratives per l'ús de 20 places
d'aparcaments per a exposició d'embarcacions al Port de Mataró i, com a espai complementari de les activitats
ja implantades al Port en virtut d'un títol de concessió o autorització demanial i llicència d'activitat.
-2 Documents d'interès per als concursants: el plec de bases del concurs, els seus annexos i el model
normalitzat de sol·licitud de participació, estaran a disposició de les persones interessades a les oficines del
Consorci Port de Mataró (Ps Callao s/n, 08301 Mataró Tel 937550961) i al seu web www.portmataro.org ,
durant el període de presentació de sol·licituds.
-3 Documentació a presentar: Les persones interessades hauran de presentar obligatòriament dins del termini
indicat en l'anunci de convocatòria, una sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el model
normalitzat que per a aquest procediment es posa a disposició de totes les persones interessades a les oficines
del Consorci Port de Mataró o al web http://www.portmataro.com, juntament amb tota la documentació que
s'especifica en el plec de bases del concurs:
A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de contractar
B) Oferta segons model normalitzat
C) Documentació acreditativa de l'oferta: memòria de les instal·lacions
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D) Garantia provisional: Justificant de constitució prèvia d'una garantia provisional corresponent al 2% del
valor de les instal·lacions desmuntables
-4 Presentació de proposicions: les sol·licituds s'hauran de presentar directament a les oficines del Consorci
Port de Mataró (Passeig de Callao s/n 08301 Mataró) en sobre tancat en paper i en un pendrive al seu interior.
No s'admetran sol·licituds presentades sense utilitzar el model normalitzat, sense incloure la documentació
requerida com a obligatòria, sense signatura, així com les presentades fora del termini de presentació fixat en
aquest anunci.
-5.Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 13.00 hores del 24 de gener de 2022.

Mataró, 10 de desembre de 2021

Margarita Díez Rilova
Gerent del Consorci Port de Mataró

(21.344.082)
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