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1

Introducció

El Consell Comarcal del Maresme (en endavant, CCM o l’Administració) ha endegat un
projecte d’interconnexió de les 30 seus dels Ajuntaments de Maresme mitjançant una xarxa
de telecomunicació comarcal de banda ampla en el marc del Pla Estratègic Maresme 2015.
Aquest projecte s’orienta a l’autoprestació de serveis informàtics i de telecomunicació per a
les administracions locals i organismes públics dependents. També es contempla que pugui
donar servei a la ciutadania, comerç i indústria.
El desplegament i construcció de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme (en
endavant, la Xarxa o XCBAM) es realitzarà en dues fases:
-

Fase I: Arribada a 19 dels 30 municipis de la comarca amb tecnologia de fibra
òptica. Els treballs d’execució d’aquesta fase es van iniciar l’abril de 2013 i la seva
finalització està prevista pel maig de 2014.

-

Fase II: Arribada als 11 municipis restants amb tecnologia mixta de fibra òptica i
radiofreqüència . El desplegament per aquesta fase està previst entre l’octubrenovembre de 2013 i el desembre de 2014.

El present document conté la informació bàsica sobre les condicions de licitació per a
l’explotació, gestió i manteniment de la XCBAM.
En atenció a la complexitat de la contractació a través de la qual es durà a terme l’explotació
de la XCBAM, aquesta s’instrumentalitzarà mitjançant la constitució d’una Societat
d’Economia Mixta anomenada SITMAR (Serveis d’Infraestructures de Telecomunicacions del
Maresme) formada pel Consell Comarcal del Maresme i un soci privat.
En atenció al contingut de l’article 180 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, RD 3/2011, de 14 de novembre de 2011 (en endavant TRLCSP), l’adjudicació per a
dur a terme l’explotació de la XCBAM ha d’efectuar-se mitjançant un procediment de diàleg
competitiu, regulat en els articles 179 a 183, que permet identificar la proposta més
avançada i convenient des del punt de vista tècnic, jurídic i financer.
Degut a la naturalesa del procediment de diàleg competitiu, el Consell Comarcal del Maresme
establirà un diàleg amb els candidats seleccionatsper tal de desenvolupar una o vàries
solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de base perquè els
candidats escollits presentin una oferta final.
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2

Antecedents

L'estratègia en el desenvolupament i extensió de les infraestructures de telecomunicacions
ha de poder garantir la presència, evolució i extensió de forma uniforme dels serveis als
ciutadans i a les empreses en un marc de sostenibilitat econòmica i competència.
El Consell Comarcal del Maresme,convençut que l’administració local ha de ser un dels
agents més actius en transformacions de progrés i que ha de tenir un paper dinamitzador i
promotor dels serveis avançats de telecomunicacions en el seu propi àmbit d'actuació, ha
desenvolupat el pla estratègic Maresme 2015 que inclou, entre d’altres actuacions, el
projecte de desplegament de la XCBAM, una xarxa de fibra òptica de comunicacions
electròniques per a la connexió dels 30 municipis de la comarca.
Per la construcció de la Xarxa es disposa de finançament procedent del PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya), fons FEDER de la Unió Europea i fons
propis del CCM.

3

Documents

Els documents inicials que formen part d’aquest procediment de licitació són els següents:

3.1

−

Anunci de licitació

−

Document Descriptiu

−

Programa Funcional (es correspon a un annex del Document Descriptiu)

Anunci de licitació

L’inici del procés de licitació vindrà marcat per la publicació d’un anunci en el DOUE i en
diaris oficials. A l’anunci apareixerà el perfil del contractant de l’òrgan de Contractació.

3.2

Document Descriptiu

El Document Descriptiu identifica la naturalesa de les necessitats a satisfer i estableix els
elements jurídics, tècnics i econòmics bàsics que conformen el Projecte de Xarxa Comarcal
de Banda Ampla del Maresme. Així mateix, conté la informació sobre el procediment de
licitació i els models de formularis necessaris per a què els candidats presentin les seves
sol·licituds de participació en la licitació.
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3.3

Programa Funcional

El Programa Funcional, que s’adjunta com a Annex al Document Descriptiu, especifica les
necessitats tècniques, jurídiques i econòmiques del Projecte.
El contingut del Document Descriptiu i del Programa Funcional anirà evolucionant durant el
desenvolupament de l’etapa de diàleg amb els candidats que hagin estat seleccionats. En
aquest sentit, l’òrgan de contractació, en aquest cas, el CCM, podrà efectuar actualitzacions
i modificacions d’aquests documents a mesura que vagi definint-se la o les solucions més
adients per tal de dur a terme l’objecte del Contracte.
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Objecte

És objecte del present document descriure les condicions i el desenvolupament del
procediment de licitació per a l’explotació, gestió, i manteniment de la XCBAM.
L’explotació de la Xarxa s’instrumentalitzarà mitjançant la constitució d’una Societat
d’Economia Mixta que s’anomenarà SITMAR formada pel Consell Comarcal del Maresme i un
soci privat que s’elegirà mitjançant un procés de diàleg competitiu.
En aquest sentit, la present licitació té per objecte desenvolupar la solució per satisfer les
necessitats relatives a l’explotació de la Xarxa mitjançant les següents tasques:
1.

Recepció de la infraestructura construïda per part del CCM.

2.

Execució de la connexió la XCBAM a la C-32 en cadascun dels municipis.

3.

Execució de la connexió amb fibra òptica als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac
(depenent de com evolucioni la licitació de la Fase II)

4.

Lloguer de fibra troncal per la C-32.

5.

Subministrament d’equipament actiu per a donar serveis a l’Administració.

6.

Lloguer d’espais a Tecnocampus, on s’ubicarà el node central de la Xarxa.

7.

Desplegament dels Sistemes d’Informació de suport a la operació (OSS) i al negoci
(BSS).

8.

Prestació de serveis d’autoprestació de connectivitat Ethernet punt a punt a les seus
municipals del Maresme.

9.

Operació i manteniment de la Xarxa.

10. Desplegament de la infraestructura passiva i activa per a donar serveis al mercat
majorista.
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11. Prestació de serveis al mercat majorista a tots els municipis de la comarca amb
connectivitat òptica a la Xarxa en els termes que, en el seu cas, es determinin per la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (en endavant CMT).

4.1

Abast

En el marc del Pla Estratègic 2015, el Consell Comarcal del Maresme, té previst desplegar en
els propers mesos una xarxa de fibra òptica troncal i de distribució que unirà diversos
municipis de la comarca. Aquesta xarxa es completarà amb el desplegament d’una xarxa
inalàmbrica de radiofreqüencia en els municipis on el desplegament de la infraestructura de
fibra òptica sigui més complexa.
Aquesta xarxa unirà a través de la C-32 els diferents municipis on, en cadascun d’ells, es
desplegarà un punt de presència municipal.
La topologia de la xarxa serà en forma de dos anells “aixafats” amb una fibra òptica per
sentit en cada anell. El punt d’interconnexió de la xarxa s’ubicarà a Mataró ja que és el punt
de màxima presència dels operadors. A cada municipi, s’hi ubicarà un punt de presència on
acabarà el parell de fibres òptiques que connectaran el punt de presència amb el punt
d’interconnexió de Mataró.
El desplegament de xarxa es realitzarà en dues fases que cobriran els diferents municipis de
la comarca, tal i com mostra la següent taula:
Municipi

Fase

Tecnologia d’accés

Alella

1

Fibra òptica

Arenys de Mar

1

Fibra òptica

Arenys de Munt

1

Fibra òptica

Argentona

1

Fibra òptica

Calella

1

Fibra òptica

Canet de Mar

1

Fibra òptica

El Masnou

1

Fibra òptica

Malgrat de Mar

1

Fibra òptica

Mataró

1

Fibra òptica

Montgat

1

Fibra òptica

Palafolls

1

Fibra òptica

Pineda de Mar

1

Fibra òptica

Premià de Dalt

1

Fibra òptica

Premià de Mar

1

Fibra òptica

Sant Andreu de Llavaneres

1

Fibra òptica

10

Municipi

Fase

Tecnologia d’accés

Santa Susanna

1

Fibra òptica

Tordera

1

Fibra òptica

Vilassar de Mar

1

Fibra òptica

Vilassar de Dalt

1

Fibra òptica

Cabrera de Mar

2

Fibra òptica

Cabrils

2

Fibra òptica1

Caldes d’Estrac

2

Fibra òptica1

Dosrius

2

RF

Òrrius

2

RF

Sant Cebrià de Vallalta

2

RF

Sant Iscle de Vallalta

2

RF

Sant Pol de Mar

2

Fibra òptica

Sant Vicenç de Montalt

2

Fibra òptica

Teià

2

Fibra òptica

Tiana

2

RF

Taula 1. Municipis a desplegar per part del CCM

La temporització de les diferents fases de desplegament és la següent:
−

Fase I: Abril 2013-Maig 2014

−

Fase II:Octubre/Novembre 2013-Desembre 2014

Com s’ha comentat anteriorment, la xarxa desplegada donarà cobertura a un punt d’accés en
cada municipi en els quals s’hauran d’oferir serveis de transport de capacitat fins al node
d’agregació de Mataró.
Addicionalment, l’excedent de la xarxa desplegada es podrà posar a disposició del mercat
majorista. Tota la inversió incremental que s’hagi d’acometre per fer arribar la xarxa al
mercat majorista serà responsabilitat exclusiva de SITMAR. En qualsevol cas, la prestació
d’aquests serveis es realitzarà tenint en compte els següents principis:
−

Igualtat: SITMAR prestarà els serveis a tots els operadors clients de la XCBAM en
igualtat de condicions de nivell de servei

(provisió, disponibilitat, resolució

d’incidències)
−

Transparència: L’adjudicatari publicarà el catàleg de serveis junt amb els seus
respectius preus actualitzats.

−

Homogeneïtat: El Catàleg de Serveis estarà disponible a tota la comarca. Els preus
dels serveis de capacitat seran independents de manera que els municipis més
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distants al punt d’agregació central de Mataró gaudiran dels mateixos preus que els
municipis més propers.

4.1.1

Xarxa pròpia del CCM

El CCM posarà a disposició de SITMAR una infraestructura de xarxa passivaen cada municipi
que transcorrerà entre el punt de presència municipal i el punt de connexió amb la C-32. Per
el tram de xarxa troncal que transcorre per la C-32 es llogaran com a mínim dues fibres
òptiques per tot el recorregut que sigui necessari. El desplegament de la xarxa passivas’ha
basat en la majoria dels casos en la construcció de ramals de canalització per on s’estén la
fibra òptica entre el punt de presència municipal i el punt de connexió amb la C-32,
diferenciant un tram interurbà entre la C-32 i l’entrada del municipi i un tram final de
desplegament urbà fins al punt de presència.
En elsmunicipis on el desplegament de fibra òptica s’ha considerat poc viable degut a la
complexitat de les obres, la connexió a la XCBAM es realitzarà mitjançant la instal·lació de
radioenllaços amb municipis que si que disposen de connexió a la Xarxa mitjançant fibra
òptica.

4.1.1.1

Punt de presència municipal

En cada municipi existirà un punt de presència municipal, al qual s’accedirà mitjançant
infraestructura de fibra òptica o radioenllaç. Aquesta punts

es connectaran al punt

d’Agregació de Mataró a través de la infraestructura que SITMAR haurà de llogar al llarg de
la C-32.

4.1.1.2

Punt d’agregació i interconnexió de Mataró

El punt d’agregació de Mataró, ubicat en l’edifici del Tecnocampus, actuarà com a punt
d’agregació de tot el tràfic generat en les diferents seus municipals. Així mateix, serà en
aquest punt on es realitzi la interconnexió amb tercers operadors encarregat de subministrar
els serveis finals (accés a Internet, veu, serveis de valor afegit) als Ajuntaments.
La capacitat sobrant d’aquest equipament podrà ser posat a disposició del mercat majorista
per actuar com a punt d’entrega del tràfic generat pels diferents operadors minoristes en
diferents punts de la xarxa.
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4.1.2

Elements i xarxa a desplegar per part de SITMAR

Per tal de poder prestar els serveis d’autoprestació requerits als 30 municipis de la comarca,
SITMAR haurà d’executar els següents treballs que complementaran a la xarxa que el CCM
posarà a la seva disposició.

4.1.2.1

Desplegament de xarxa passiva per a la interconnexió a la C-32

SITMAR serà el responsable de l’execució de l’obra necessària per a la connexió de cadascun
dels punts de presencia de la XCAM prop de la C-32 fins a les arquetes pròpies de la
infraestructura de fibra òptica de la mateixa C-32.

4.1.2.2

Treballs de connexió amb fibra òptica als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac

Depenent de com evolucioni la licitació de la Fase II, SITMAR serà responsable de desplegar
la infraestructura de fibra òptica necessària per a la connexió del punt de presència municipal
de Cabrils i Caldes d’Estrac amb la C-32.
En cas que finalment aquest licitació no inclogui el desplegament en fibra òptica d’aquests
municipis, serà SITMAR el qui haurà d’assumir les inversions necessàries per realitzar l’accés
a aquests municipis mitjançant fibra òptica.

4.1.2.3

Desplegament d’elements actius de xarxa

Des del punt de vista de la xarxa activa, els equipaments a instal·lar hauran de dotar a la
xarxa de fibra òptica d’una capacitat mínima d’1 Gbpsbasada en tecnologia GigabitEthernet
entre cadascun dels municipis i el punt d’agregació de Mataró. Des del punt de vista lògic,
l’arquitectura entre cadascun dels municipis i el punt d’agregació de Mataró serà una
arquitectura en estrella.
A fi d’optimitzar l’ús de fibres òptiques, s’haurà d’implementar una capa de transport òptic
que sigui capaç de transportar el tràfic generat per tots els municipis a través d’un únic
parell de fibres òptiques fins el node de Mataró.
Sobre la capa de transport òptic s’haurà d’implementar una capa de connectivitat de nivell 2
basat en tecnologia MPLS, amb dos tipologies d’equips:
−

Equip d’agregació de nivell 2, ubicat a Mataró que serà l’encarregat d’agregar el
tràfic provinent de tots els municipis així com ser el punt d’interconnexió amb
tercers.
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−

Equips d’accés ubicats en cadascun dels punts d’accés municipals.

Es requereix que l’equipament del nivell d’agregació de tràfic tingui una arquitectura
multiservei amb suport per aplicacions de dades, TVIP i aplicacions en temps real (veu,
vídeo...) per a oferir uns serveis portadors flexibles tals com:
−

Serveis de connectivitat per a les Seus.

−

Serveis de vídeo, veu i dades.

Transport de dades per a la integració de xarxes existents.

4.1.2.4

Plataforma de gestió

SITMAR haurà de disposar de l’equipament i plataforma software de gestió de l’equipament
proposat. Aquests sistemes hauran de disposar d’interfícies estàndard per a la seva
integració amb els OSS del propi adjudicatari, de forma que puguin satisfer els requeriments
de provisió i assegurament del servei indicats al Catàleg de Serveis.

4.1.2.5

Desplegament de la xarxa de fibra òptica addicional per la la connexió de punts de
serveis majorista

SITMAR podrà posar a disposició de tercers operadors la xarxa cedida pel CCM. No obstant
això, per a l’accés als punts de servei, aquesta xarxa s’haurà de complementar amb un
desplegament addicional. Els punts susceptibles de connexió identificats pel CCM son els
següents:

Accés a estacions de telefonia mòbil
Des del CCM es considera que una part de la demanda de serveis majorista es correspon a
aquellsoperadorsminoristes de telefonia mòbil que requereixin serveis de connectivitat de
banda ampla a les diferents estacions base repartides pel Maresme.
Durant la fase de diàleg competitiu, el licitador haurà d’aportar una estimació del nombre de
estacions de telefonia a les quals la xarxa XCBAM podria donar serveis de fibra fosca o
capacitat.
En aquest sentit, SITMAR haurà de desplegar, sota demanda de les operadores mòbils que
estiguin interessades, la infraestructura d’accés necessària per a connectar les diferents BTS
amb el punt de presència municipal més proper.
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La infraestructura d’accés a desplegar i equipament actiu necessari seguirà els mateixos
criteris de disseny i de construcció que s’han tingut en compte per al desplegament de la
xarxa pròpia del CCM.

Accés a les centrals de TESA
Uns altres punts on existeix demanda de serveis majorista son les diferents centrals de
desagregació del bucle de Telefónica ubicades als diferents municipis del Maresme. En aquest
cas les empreses interessades en els serveis oferts per SITMAR seran aquelles operadores
minoristes de telecomunicacions que utilitzen la infraestructura de TESA per arribar als
diferents municipis.
S’ha estimat que en tots aquells municipis on s’hi arribi amb fibra òptica (23), es podrà oferir
servei de capacitat troncal perquè els operadors minoristes contractin el transport de
capacitat des de les centrals de desagregació de bucle.
En aquest sentit, també sota demanda, SITMAR haurà de desplegar la infraestructura d’accés
necessària per a connectar les diferents centrals de TESA amb el punt de presència municipal
més proper.
La infraestructura d’accés a desplegar i equipament actiu necessari seguirà els mateixos
criteris de disseny i de construcció que s’han tingut en compte per al desplegament de la
xarxa pròpia del CCM.

Zones de desenvolupament econòmic
Un altre punt on es preveu un nivell de demanda majorista és en les àrees de
desenvolupament econòmic dels diferents municipis per tal de donar serveis a organitzacions
o empreses. SITMAR podrà desplegar xarxa per arribar a aquells polígons industrials que
consideri d’interès.
La infraestructura d’accés a desplegar i equipament actiu necessari seguirà els mateixos
criteris de disseny i de construcció que s’han tingut en compte per al desplegament de la
xarxa pròpia del CCM.

Seus d’Administracions Públiques de caràcter supramunicipal
Totes aquelles seus d’Administracions Públiques de caràcter supramunicipal emplaçades en
els diferents municipis del Maresme tenen la consideració de mercat majorista, per tant, de
la mateixa manera que en els punts anteriors, SITMAR podrà desplegar xarxa per tal de
poder oferir el catàleg de serveis majoristes a aquestes seus.
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La infraestructura d’accés a desplegar i equipament actiu necessari seguirà els mateixos
criteris de disseny i de construcció que s’han tingut en compte per al desplegament de la
xarxa pròpia del CCM.
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5

Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació és el Consell Comarcal del Maresme.
L’esmentat òrgan té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en conseqüència,
ostenta les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, amb subjecció a la normativa
aplicable. Els acords que a aquest respecte dicti seran executius, sense perjudici del dret del
contractista a la seva impugnació davant la Jurisdicció competent.
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6

Procediment de licitació

6.1

Descripció general del procediment

El procediment de diàleg competitiu es desenvoluparà en les següents etapes:
Etapa prèvia (Obertura del procediment del diàleg competitiu)
•
Anunci de la licitació a participar en el procediment
•

Presentació de sol·licituds de participació

•

Avaluació de candidats

•

Selecció de convidats a participar en el diàleg competitiu

•

Notificació del resultat de la selecció de candidats

•

Invitació al procediment de diàleg competitiu

Etapa de desenvolupament del diàleg
•

Desenvolupament de les fases del diàleg competitiu

•

Elaboració de les solucions

•

Anunci de tancament del diàleg competitiu

•

Selecció final de solució o solucions i presentació d’un document de conclusions

Etapa Final (Presentació i examen de les ofertes presentades pels candidats)
•

Invitació a presentar una oferta final

•

Avaluació d’ofertes finals

•

Adjudicació del Contracte

6.2
6.2.1

Etapes del procediment
Etapa prèvia

L’òrgan de contractació publica un anunci de licitació on dóna a conèixer les seves
necessitats i requisits, identificant els criteris d’adjudicació, el nombre de candidats que
invitarà a participar en el diàleg, la forma de presentació de les sol·licituds i el contingut de
les invitacions. Els candidats interessats presentaran les seves sol·licituds de participació
d’acord amb les instruccions donades al present Document Descriptiu en el termini fixat en
l’anunci de licitació.
En concret, l’òrgan de contractació avaluarà la documentació rebuda dels diferents licitadors i
invitarà a participar en l’etapa de diàleg a un

màxim de cinc

candidats

que hauran

obtingut la millor puntuació de conformitat amb els criteris de solvència establerts en el
present Document.
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6.2.2

Etapa de desenvolupament del Diàleg

Aquesta segona fase té per objecte dialogar amb els candidats per tal de determinar i definir
la solució o solucions més adients per a satisfer les necessitats de l’òrgan de contractació. En
aquest sentit, el diàleg es realitzarà entre l’òrgan de contractació i cadascun dels candidats
que hagin estat invitats a prendre part en la licitació. Durant el transcurs d’aquest diàleg
podran debatre’s tots els aspectes del Contracte amb

els candidats seleccionats, i no

s’informarà de les propostes efectuades per la resta de candidats.
El diàleg amb els candidats s’articularà en fases successives on l’òrgan de contractació podrà
continuar el diàleg fins que es trobi en condicions d’establir, la solució que puguin respondre
a les seves necessitats.
El diàleg amb els candidats s’iniciarà a partir de la informació detallada en l’Annex [8] i que
els licitadors hauran de lliurar el primer dia de la fase de diàleg competitiu.
El CCM podrà sol·licitar als candidats la defensa presencial de les propostes de solució durant
el procés de diàleg.
Així mateix, una vegada que l’òrgan de contractació declari tancat el diàleg competitiu, i amb
caràcter previ a la invitació a les empreses per presentar la seva oferta final el CCM haurà de
validar la solució o solucions especificades durant el procés de diàleg, acordant, en el seu
cas, la corresponent autorització de la despesa pluriennal que es pugui derivar de
l’adjudicació del contracte, d’acord amb les fases que s’estableixin.

6.2.3

Etapa final

Un cop finalitzades les fases anteriors, l’òrgan de contractació invitarà als candidats a
presentar la seva oferta final, basada en la solució o solucions presentades i especificades
durant la fase de diàleg, indicant la data límit, la direcció a la que ha d’enviar-se i la llengua
o llengües en què poden estar redactades.
Els candidats presentaran les seves ofertes, que hauran d’incloure tots els elements
necessaris per a la realització del projecte. L’òrgan de contractació podrà sol·licitar
aclariments, precisions, ajustaments o informació complementària sobre les ofertes
presentades, sempre que d’aquesta manera no es modifiquin elements substancials de
l’oferta, es falsegi la competència o es produeixi un efecte discriminatori.
Les ofertes s’avaluaran de conformitat amb els criteris de valoració que es traslladen amb
aquest document i que es concretaran en el procés de diàleg competitiu.
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6.3

Calendari estimat

Mes 1 (Previsió octubre 2013)
−

Anunci de la licitació al DOUE, altres diaris oficials i al perfil del contractant)

−

Aclariment de dubtes

−

Recepció de sol·licituds de participació (+30 dies naturals a partir de la
publicació al DOUE)

Mes 2
−

Comunicació del resultat de la valoració de sol·licituds i invitació al procés de
diàleg competitiu.

−

Inici del desenvolupament del diàleg competitiu, es realitzaran dues rondes de
diàleg.

Mes 3
−

Publicació de Plecs definitius

−

Tancament del diàleg competitiu i invitació a presentar l'oferta final

−

Recepció d’ofertes definitives (+10 dies naturals a partir del tancament del

Mes 4

diàleg)
Mes 5
−

Adjudicació

A continuació es mostra un diagrama amb les fites i fases principals del calendari estimat per
al procediment de licitació:
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Etapa prèvia
Anunci de la licitació al DOUE
Aclariment de dubtes
Recepció de sol·licituds de participació
Comunicació del resultat de la valoració
Invitació al diàleg
Etapa de Desenvolupament
Desenvolupament del diàleg (dues rondes)
Publicació de Plecs definitius
Etapa final
Tancament del diàleg i invitació a presentar l'oferta final
l
Adjudicació
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7

Elements jurídics, tècnics i econòmics mínims necessaris
per sol·licitar la participació en el diàleg competitiu

Podran optar a l’adjudicació del Contracte les persones naturals o jurídiques, siguin de l’Estat
Espanyol o de l’estranger, a títol individual o en forma d’unió temporal d’empreses, que
tinguin plena capacitat d’obrar, que no es trobin incurses en prohibicions i incompatibilitats
per a contractar amb l’Administració establertes en l’article 60del TRLCSP, i que acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, de manera que es permeti
valorar els criteris de selecció per a la participació en el diàleg competitiu que s’exposen en
aquest Document Descriptiu. Així mateix, els participants hauran de tenir com a finalitat o
activitat alguna de relacionada directament amb l’objecte del Contracte, segons resulta dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals i s’acrediti degudament disposar d’una
organització amb elements materials i personals suficients per a la deguda execució del
Contracte.
Les empreses estrangeres no comunitàries, hauran de reunir, a més, els requisits establerts
en l’article 55 del TRLCSP.
Quan no es digui el contrari, els documents requerits es podran presentar mitjançant
originals, còpia legitimada notarialment o compulsada per l’Administració. El licitador que
presenti fotocòpies podrà validar el seu contingut a les oficines del CCM almenys dos dies
abans del dia en què expiri el termini de presentació de sol•licitud de participació al present
procediment de licitació.
Les empreses estrangeres presentaran tots els documents traduïts de forma oficial al català
i/o castellà.
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8

Aclariment de dubtes

Amb caràcter previ a la presentació de la seva sol·licitud de participació, els interessats
podran dirigir les seves consultes en relació amb el present procediment de licitació per
correu electrònic a la següent direcció banda.ampla@ccmaresme.cat, on s’indicaran, com a
mínim, les següents dades:
i. Número d’expedient
ii. Nom del licitador
iii. Nom de la persona que efectua la consulta
iv. Dades de contacte
v. Telèfon
vi. Fax
vii. Correu electrònic
viii. Text de la consulta
Les respostes a aquelles qüestions que es considerin rellevants seran de caràcter aclaridor i
no vinculants, i es comunicaran públicament al perfil de contractant del CCM.
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9

Sol·licitud de participació en el diàleg competitiu

Els candidats que desitgin participar en la licitació del present Contracte hauran de presentar
la corresponent sol·licitud de participació redactada conforme al model que figura en l’Annex
[7] del present document en un sobre tancat, amb indicació de la licitació a la qual
concorren, signats pel licitador o pel representant de l’empresa, amb la indicació del nom i
cognoms o raó social de l’empresa, i amb la documentació que s’especifica a continuació.
Dins del sobre s’hi inclourà, en un full independent, el seu contingut anunciat numèricament.
La sol·licitud de participació s’haurà de presentar en el Registre General del CCM, ubicat a la
Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 de Mataró, dins de la data i hora que assenyali l’anunci de
licitació.
La presentació de sol·licituds de participació presumeix l’acceptació pel candidat de les
condicions que regiran el diàleg competitiu i les condicions bàsiques d’execució del Contracte
contingudes en aquest Document Descriptiu, així com la declaració responsable de l’exactitud
de les dades presentades i de què reuneixin totes i cadascuna de les condicions exigides.
També es podran presentar les sol·licituds de participació per correu, sempre dins el termini
establert. En aquest cas, el licitador haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa en
l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant
tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el mateix dia, i sempre abans de l’última
hora i dia determinats com a període de licitació.
En tot cas, si transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de sol·licituds de participació no ha arribat la carta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les sol·licituds de participació presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
Les sol·licituds de participació seran secretes i la seva presentació presumeix l’acceptació
incondicionada per part dels licitadors del contingut del present procediment de licitació.
Cada licitador no podrà presentar més d’una sol·licitud de participació. Així mateix, tampoc
podrà subscriure cap sol·licitud en unió temporal d’empreses si ho ha fet individualment, o
tampoc figurar en més d’una unió temporal d’empreses. La infracció d’aquestes normes
comportarà la no admissió de totes les sol·licituds subscrites pel licitador. Igualment, la
presentació de sol·licituds diferents per part d’empreses vinculades suposarà l’exclusió del
procediment de totes les sol·licituds formulades. En aquest sentit, es consideraran empreses
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vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del Codi de
Comerç.
En qualsevol cas, tots els candidats hauran d’acreditar com a condició prèvia per a ser
admesos en el mateix, la seva capacitat d’obrar i solvència econòmica, financera i tècnica
per qualsevol dels mitjans previstos en els articles 72 a 79 del TRLCSP. A tal efecte, la
sol·licitud de participació s’haurà d’acompanyar de la següent documentació:

9.1

Acreditació de la capacitat d’obrar

Els candidats hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant la presentació dels
següents documents:
- Document Nacional d’Identitat de la persona que presenta la proposició en nom propi o
com apoderat.
- La capacitat d’obrar de les Empreses que fossin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant
l’escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil quan
aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho
fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrites, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.
També podrà acreditar-se mitjançant la Inscripció prevista en l’article 83 del TRLCSP.
- Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti que
consten inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les certificacions
indicades a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
- Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular de l’Estat Espanyol del lloc
del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrits en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del
Contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o
de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals
ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l’article 157.1
del TRLCSP o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.
- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar amb
l’Administració establertes en l’article 60.1 del TRLCSP, en la forma establerta per l’article
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61, i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i altres obligacions exigides per la normativa vigent, segons el model que s’adjunta
com a Annex [2].
- En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, ho hauran
de fer en forma d’unió temporal d’empreses, i cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i
capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el
percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat
com a interlocutor durant el procés de licitació. Així mateix, ha de constar el compromís de
constituir-se formalment en accionistes de la Nova Societat, en cas de resultar adjudicataris.
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses que

conformin la unió temporal d’empreses. Finalment, es

lliurarà una memòria en la qual s’indicarà els mitjans concrets que cadascuna de les
empreses

disposa

segons les necessitats previstes en el present Document Descriptiu i

Programa Funcional i les raons econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica o
tecnològica que justifiquin

l’agrupació d’empreses. Tot això ha d’esser signat pels

representants de les diverses empreses.
- Justificació d’haver constituït una garantia provisional dipositada en qualsevol de les formes
establertes en l’article 103del TRLCSP, per un import de

45.540 euros, equivalent al 3%

deles inversions inicialsa realitzar pel soci privat de la Societat d’economia mixta que, de
conformitat amb l’apartat 23 del present document, ascendeixen a 1.518.000euros.
-

Respecte

als

documents

acreditatius

de

la

representació,

s’haurà

d’incloure

la

documentació següent:
•

En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, es
presentarà poder suficient a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment del document
nacional d’identitat o passaport.

•

Respecte de la forma del poder han de concórrer les circumstàncies següents:


Escriptura pública.



Còpia autèntica.



Inscripció en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

No s’admeten testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
Quan dos o més empresaris presentin una proposta conjuntament, cadascun d’ells ha
d’acreditar representació en la forma descrita anteriorment.
A més, cal presentar declaració responsable de la vigència de poders, degudament signada i
d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex [3].

25

A més hauran de presentar:
•

Submissió als jutjats i tribunals espanyols.
Per empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu propi fur.

•

Grup empresarial.
Les empreses han d’aportar una declaració sobre el grup empresarial a què
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del
grup.

•

Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids.
Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de l’empresa
està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d’abril.

•

Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresari disposa d’un

pla

d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
•

Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials
i/o personals, quan així es requereixi.

•

Formulari de dades de l’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex
[6].

Així mateix, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, sempre que iguali en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació, la proposició presentada pels licitadors que acreditin haver creat en els darrers
anys majors oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu
risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en
el mercat de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
a.

Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals
que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

b.

Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

c.

Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3
de juliol, de la renda mínima d’inserció.

d.

Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.

e.

Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.
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f.

Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a
una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex-recluses.

g.

Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc
d’exclusió.

h.

Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

L’acreditació d’haver creat oportunitats d’ocupació per els col·lectius esmentats podrà
efectuar-se mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans
formatius i programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans.

9.2

Acreditació de la solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera haurà de ser acreditada mitjançant tots els següents
mitjans, en els termes previstos en l’article 75 del TRLCSP:
- Declaració d’alguna institució financera degudament inscrita al Registre d’Entitats de Crèdit
del Banc d’Espanya o registre equivalent d’algun Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu
o de l’Estat al qual pertany el licitador que posi de manifest que el licitador o conjunt de
licitadors gaudeixen d’una situació financera sanejada per obtenir, d’acord amb les
pràctiques usuals en els mercats financers, el finançament suficient per fer front a la inversió
estimada que exigeixi el Contracte.
- Comptes anuals individuals i consolidats del licitador o de cadascun dels licitadors en el cas
de presentació en forma d’unió temporal d’empreses presentats en el Registre Mercantil o
en el Registre Oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes
en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.
- Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en
l’àmbit corresponent a l’objecte del Contracte, referit als tres últims exercicis disponibles, en
la mesura que es disposi de les referències del mencionat volum de negocis. La xifra de
negocis promig anual del licitador en el curs dels tres últims exercicis haurà de ser superior
a 2M€
- El rati d’endeutament, definit com el quocient entre els fons propis i el passiu exigible
haurà de ser superior a 0,1 a data 31 de desembre de 2012.
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9.3

Acreditació de la solvència tècnica i professional

La valoració de la solvència tècnica per a la selecció de les empreses que seran invitades es
portarà a terme segons:
A. Criteris mínims exigibles
B. Criteris valorables

A. CRITERIS MÍNIMS EXIGIBLES
Els criteris tècnics que es detallen a continuació constitueixen els aspectes mínims d’obligat
compliment per les empreses que presentin les seves propostes a participar en el diàleg
competitiu.
A.1 Experiència en integració d’infraestructura actual, desplegament de nova
infraestructura i integració d’infraestructures addicionals.
El licitador haurà d’acreditar haver realitzat desplegament i explotació de xarxes de fibra
òptica, que inclogui equipament amb tecnologia DWDM i equipament Ethernet d’agregació i
troncal en els darrers 3 anys (2008-2012). Per cada projecte de referència cal indicar
l’import, dates i si es tracta d’un destinatari del sector públic o privat. Els serveis o treballs
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats emesos o visats per l’òrgan competent o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador.
A.2 Prestació de serveis.
El licitador haurà d’acreditar haver prestat un volum de serveis majoristes a operadors de
comunicacions electròniques superiors a 1M€ en promig anual en els darrers tres anys
(2010-2012).
L’acreditació es durà a terme mitjançant una declaració responsable.
B. CRITERIS VALORABLES
Una vegada verificat el compliment dels criteris mínims exigibles per a poder participar en el
procés de diàleg competitiu, es valoraran els següents criteris segons la puntuació indicada.
En tot cas, s’invitarà als 3 licitadors millor puntuats i s’ampliarà fins a 5 licitadors la invitació
sempre que la puntuació del quart i cinquè licitador estigui en una distància màxima de deu
(10) punts respecte del tercer.
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La següent taula mostra un resum dels diferents criteris valorables, amb la seva puntuació
associada. Més endavant, es desenvolupen més detalladament aquests criteris:

Puntuació

Criteri

màxima

Experiència en gestió o manteniment d’infraestructures de comunicacions
electròniques.
Experiència

en

explotació

d’infraestructures

de

comunicacions

titularitat pública

de

10
6

Experiència en desplegament d’infraestructura de xarxa passiva

4

Volum de negoci acumulat per la prestació de serveis majoristes

5

Catàleg de serveis oferts

10

Experiència en explotació d’infraestructura de xarxa passiva

10

Experiència en explotació d’infraestructura de xarxa activa

10

Disponibilitat de centre de control

20

Disponibilitat de centres de manteniment propis

20

Número d’operadors als quals el licitador presta serveis

5

Taula 2. Criteris valorables i puntuació

B.1 Experiència en gestió o manteniment d’infraestructures de comunicacions
electròniques. ( de 0 a 10punts)
Es valorarà l’experiència en gestió o manteniment d’infraestructures de comunicacions
electròniques en els últims tres anys (2010-2012).
S’atorgarà un punt per cada contracte que acrediti l’experiència del licitador en l’execució de
serveis de gestió o manteniment d’infraestructures de comunicacions electròniques fins a un
màxim de 5 punts.
B.2 Experiència en explotació d’infraestructures de comunicacions de titularitat
pública (de 0 a 6 punts)
Es valorarà haver explotat infraestructures de comunicacions electròniques de titularitat
pública en el període 2010-2012.
S’atorgaran dos punts per cada contracte que acrediti l’experiència del licitador en
l’explotació d’infraestructures de comunicacions electròniques de titularitat pública fins a un
màxim de 6 punts.
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B.3 Experiència en desplegament d’infraestructura de xarxa passiva (de 0 a 4
punts)
El

licitador

haurà

d’acreditar

que

ha

desplegat

infraestructures

de

comunicacions

electròniques de xarxa passiva. La valoració es realitzarà en base al volum de quilòmetres
acumulats de canalitzacions amb fibra òptica desplegats en els darrers 5 anys, aplicant
l’escalat següent:
•

1 a 100km: 1 punt

•

101 a 300km: 2 punts

•

301a 500km: 3 punts

•

>501km: 4 punts

B.4Volum de negoci acumulat per la prestació de serveis majoristes ( de 0 a 5
punts)
El licitador haurà d’acreditar el volum de negoci acumulat obtingut

en els darrers 5 anys

(2008-20012) per la prestació de serveis majoristes de comunicacions electròniques.
Per a la valoració d’aquest criteri s’estableix l’escalat següent:
•

0 €: 0 punts

•

≤ 500.000 € : 1 punt

•

500.000 € a 2,5 M€ : 2 punts

•

2,5 M€ a 5 M€ : 4 punts

•

> 5 M€ : 5 punts

B.5Catàleg de serveis oferts (de 0 a 10punts)
El licitador haurà de detallar els serveis oferts als operadors dins dels darrers 5 anys (20082012). La valoració es farà de la següent forma:
•

Per la prestació de serveis de fibra òptica fosca s’atorgaran 4 punts.

•

Per la prestació de serveis de capacitat de Ethernet de nivell 2, s’atorgaran 6 punts

B.6Experiència en explotació d’infraestructura de xarxa passiva (de 0 a 10punts)
El licitador haurà d’acreditar que explota infraestructures de comunicacions electròniques de
xarxa passiva.La valoració es realitzarà en base al volum de quilòmetres de canalitzacions
amb fibra òptica que gestiona, aplicant l’escalat següent:
•

1 km a 200km: 1 punt
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•

201km a 500 km: 3 punts

•

>500 km: 5 punts

B.7Experiència en explotació d’infraestructura de xarxa activa (de 0 a 10punts)
El licitador haurà d’acreditar que explota una infraestructura de comunicacions electròniques
de xarxa activa de capa òptica i de nivell 2. La valoració es realitzarà en base al volum
d’equips que gestiona, aplicant l’escalat següent:
Equips de capa òptica:
•

1 a 20 equips: 1 punt

•

21 a 50 equips: 3 punts

•

>50 equips: 5 punts

Equips de nivell 2:
•

1 a 20 equips: 1 punt

•

21 a 50 equips: 3 punts

•

>50 equips: 5 punts

B.8Disponibilitat de centre de control (20punts)
El licitador haurà d’acreditar la disponibilitat d’un centre de control amb servei de supervisió i
control de nodes de xarxa amb dimensió suficient per gestionar xarxes de comunicacions
electròniques d’abast similar a la XCBAM.
B.9Disponibilitat de centres de manteniment propis (de 0 a 20punts)
El licitador haurà d’acreditar la disponibilitat de centres de manteniment propis. Es valorarà
aquest criteri en base a la ubicació geogràfica dels centres:
•

1 o més centres ubicats a 30 km en línia recta o menys de Mataró: 5 punts

•

1 o més centres ubicats entre 30 i 100 km en línia recta de Mataró: 2,5 punts

•

1 o més centres a més de 100 km en línia recta de Mataró: 0 punts

B.10 Número d’operadors als quals el licitador presta serveis (de 0 a 5 punts)
El licitador haurà d’acreditar el número d’operadors de comunicacions electròniques a qui
presti servei. Es concedirà un punt per cada operador fins a un màxim de 5 punts.
L’acreditació dels diferents criteris es durà a terme mitjançant una declaració responsable.
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10 Mesa especial del diàleg competitiu
L’òrgan de contractació constituirà una Mesa de diàleg competitiu, amb la finalitat principal
d’assistir a l’òrgan de contractació durant el procés d’adjudicació del contracte, i assumirà
entre d’altres, les següents funcions:
•

Valorar les sol·licituds de participació al diàleg competitiu. La selecció dels
sol·licitants correspondrà a l’òrgan de contractació.

•

Discussió, en el marc del diàleg competitiu previst i d’acord amb els seus propis
termes, del contingut final del programa funcional definitiu.

•

Analitzar i integrar o refusar les ofertes presentades pels licitadors durant la fase de
diàleg competitiu i valorar les ofertes presentades pels licitadors.

•

Assessorar a l’òrgan de contractació sobre qualsevol qüestió que aparegui en el
transcurs del diàleg competitiu.

•

Valorar les diferents ofertes, en els termes establerts a la Clàusula 14 d’aquest
document, classificant-les en ordre decreixent de valoració.

•

Podrà requerir al licitador corresponent a l’oferta econòmicament més avantatjosa
per que aclareixi determinats aspectes de la mateixa o ratifiqui els compromisos que
hi figuren, sempre que amb això no es modifiquin elements substancials de l’oferta o
de licitació, es falsegi la competència, o es produeixi un efecte discriminatori.

•

Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació provisional a favor d’aquell licitador
que hagués presentat l’oferta més avantatjosa d’acord amb lo indicat en aquest
document.

Als efectes previstos a l’art. 321.2 TRLCSP, la Mesa especial del diàleg competitiu estarà
formada pels següents membres:
President: Al fons Molons i Antius, conseller delegat de l’àrea Cooperació Municipal i
Planificació del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 1: Ramon Llastarry i Canadell, gerent del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 2: Susanna Romero i Soriano, assessora de l’àrea de Cooperació Municipal i Planificació
del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 3: Jordi Plumed Méndez, tècnic d’obra civil del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 4: Josep Pena i Sant, politòleg del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 5: Marc Realp Campalans, tècnic expert extern
Vocal 6: Josep Solé i Ferrando, tècnic expert extern
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Vocal 7: Santiago Pérez Olmedo, secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme
Vocal 8: Frederic Gràcia i Vila, interventor accidental del Consell Comarcal del Maresme
Actuarà com a secretari de la Mesa el del Consell Comarcal del Maresme o funcionari en qui
delegui.
Les sessions de la Mesa de Diàleg Competitiu es desenvoluparan en funció del disposat en
l’Ordre del dia i de les peticions realitzades pels interessats a participar en el diàleg
competitiu, que hagin estat acceptades per la mesa. Es podran convidar experts externs.
De cadascuna de les sessions o reunions que celebri la mesa de diàleg competitiu, el
Secretari de la mesa aixecarà acta que recollirà allò esdevingut en el desenvolupament de la
mateixa, i a la que es podran adjuntar els documents i propostes presentades per cadascun
dels interessats.

11 Avaluació dels candidats a participar en el diàleg
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Mesa especial de diàleg
competitiu, comprovarà la personalitat i la solvència dels sol·licitants, acreditada pels
empresaris segons la presentació de la documentació que s’exigeix en la clàusula [8].
En cas que s’observin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es
comunicarà als interessats, concedint un termini no superior a cinc dies hàbils per tal que
els licitadors afectats els corregeixin o esmenin. Així mateix, també podran sol·licitar-se
aclariments respecte als certificats i documents presentats, o requerir la presentació d’altres
documents complementaris.
Una vegada qualificada la documentació presentada, la Mesa especial de diàleg competitiu
procedirà a qualificar la solvència de les empreses que han presentat la seva sol·licitud de
participació de conformitat amb els apartats 9.2i 9.3del present document.
L’òrgan de contractació invitarà, simultàniament i per escrit, a un màxim de 5 candidats
els quals hauran obtingut la millor puntuació de conformitat amb els criteris de solvència
establerts en el present document a formar part del procediment de diàleg competitiu.

12 Invitació

i

desenvolupament

del

diàleg

amb

els

participants
El CCM comunicarà a cada licitador el resultat final del procediment d’avaluació de les
sol·licituds de participació i enviarà una invitació a participar en el procediment de diàleg
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competitiu al màxim de 5 candidats que hagin obtingut una millor puntuació de conformitat
amb els criteris de solvència establerts en el present Document, comunicant a la resta de
licitadors que han estat descartats.
Les invitacions a prendre part en el diàleg competitiu tindran el següent contingut:
•

Referència a l’anunci de licitació.

•

Data d’inici de la fase de consulta, que s’efectuarà a la seu del Consell Comarcal del
Maresme, ubicada ala Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró.

•

Les llengües utilitzables en el diàleg seran català i el castellà.

•

Els documents relatius a l’aptitud que, en el seu cas, s’hagin d’adjuntar.

•

La ponderació relativa dels criteris d’adjudicació del Contracte o, en el seu cas,
l’ordre decreixent d’importància dels esmentats criteris.

•

Un exemplar del Document Descriptiu del procediment de licitació.

•

Indicació als licitadors que en la data d’inici del diàleg competitiu aportin
degudament completada la Proposta de Solució.

L’òrgan de contractació desenvoluparà amb els candidats seleccionats un diàleg l’objectiu del
qual serà determinar els mitjans adequats per a satisfer les seves necessitats. En el
transcurs d’aquest diàleg podran debatre’s tots els aspectes del Contracte amb els candidats
seleccionats.
Durant el diàleg, l’òrgan de contractació donarà un tracte igual a tots els licitadors i, en
particular, no facilitarà, de manera discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a
determinats licitadors respecte de la resta. L’òrgan de contractació no podrà revelar als
altres participants les solucions proposades per un participant o altres dades confidencials
que aquest els comuniqui sense previ acord d’aquest. Per la seva part, els membres de la
Mesa Especial de Diàleg Competitiu amb competència tècnica en la matèria sobre la qual
versa el Contracte podran assistir l'òrgan de contractació, a petició d'aquest.

13 Presentació i examen de les ofertes
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes finals en un únic sobre, signat i tancat de
manera que es garanteixi el secret del seu contingut. Al finalitzar la Fase de Diàleg
Competitiu es detallarà als licitadors com s’ha de presentar la oferta i el contingut més
concret del sobre.
En el sobre haurà de constar la indicació de la licitació a la qual es concorre, i haurà d’estar
signat pel licitador o pel representant de l’empresa, amb la indicació del nom i cognoms o
raó social de l’empresa. Dins del sobre s’inclourà,en un full independent, el seu contingut
enunciat numèricament.
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Les ofertes s’hauran de presentar en el Registre General del Consell Comarcal del Maresme,
ubicat a la Pl. Miquel Biada, 1 – 08301 de Mataró, dins de la data i hora que s’assenyali en la
invitació.
Les proposicions es presentaran en català o castellà i tota la informació s’haurà de facilitar
tant en paper imprès com en suport informàtic. En cas de discrepància entre les dades o la
informació d’ambdós suports, prevaldrà la que es contingui a la documentació presentada
en paper imprès. Les ofertes es presentaran escrites a màquina o amb un altre tipus
d’impressió mecànica o informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb
omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per a valorar
l’oferta.
Sense perjudici del que s’estableix a l’article 62 RGCAP, la retirada abans de l’adjudicació del
Contracte de la proposició presentada per un licitador determinarà l’apoderament per part
del CCM de la garantia provisional constituïda per aquell.
Les ofertes han d’incloure tots els elements requerits i necessaris per a l’execució del
Contracte. A més, els candidats també hauran d’incloure en la seva oferta una proposta de
clàusules del Contracte.

14 Criteris de valoració de les ofertes
El contracte resultant del present procediment de licitació s’adjudicarà a l’oferta o ofertes
que ofereixin un solució econòmicament més avantatjosa en funció dels següents criteris:
Criteris avaluables de forma automàtica: 55% de ponderació.
Aquests

criteris

seran

exclusivament

de

caràcter

econòmic

i/o

financers.

El

seu

desenvolupament es realitzarà durant el procés de diàleg i la seva definició serà sempre
anterior a la petició d’ofertes.
Aquests criteris podran incloure:
•

Rebaixa en el preu per seu a connectar de l’Administració ofert pel licitador

•

Augment de la remuneració per l’ús d’infraestructures públiques cedides a SITMAR

•

Augment de les inversions mínimes requerides

•

Millora en les condicions del finançament aportat pel licitador

•

Ubicació de les oficines de la societat al Maresme Centre de Negocis

Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 45% de ponderació.
Aquests criteris es fonamentaran en la capacitat d’assolir els objectius tècnics marcats en el
Programa Funcional. A continuació es detallen els criteris avaluables ordenats de manera
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decreixent, el desenvolupament dels quals es portarà a terme durant el diàleg competitiu i la
seva definició concreta serà sempre anterior a la petició d’ofertes.
1.

Pla d’inversions compromeses per part del licitador

2.

Pla de negoci d’autoprestació (costos d’explotació, nivell de servei, etc.)

3.

Pla de negoci de Mercat Majorista (demanda majorista, nivell de servei, costos
d’explotació, etc.)

4.

Garantia de demanda d’operadors de serveis finals per el mercat majorista

5.

Pla de desplegament per a la connexió de municipis a la C-32, connexió a punts de
serveis majorista (metodologia, topologia, termini, etc.)

6.

Millores (Accés de fibra òptica en punts singulars d’interès pel CCM, etc.)
o

Redundància de xarxa a nivell troncal.

o

Desplegament amb FO dels municipis contemplats inicialment amb tecnologia
inalàmbrica

o

Interconnexió amb Carrier House Barcelona

o

Connexió d’equipaments i instal·lacions públics comarcals (Abastiment aigua,
sanejament, residus, etc)

7.

Solució

tècnica

(infraestructures

passives,

equipament

òptic,

equipament

d’agregació, tècniques constructives, etc.)
8.

Pla de retorn (pla de renovació d’actius, metodologia, garanties, autonomia de la
Xarxa que es retorna, etc.)

9.

Pla de migració i posada en marxa (metodologia, organització del pla, etc.)

10. Subcontractació d’empreses especialitzades en les diferents activitats a desenvolupar
al llarg de la vida del contracte
11. Millora en l’estructura mínima proposada de RRHH de SITMAR
12. Pla d’explotació (metodologia, definició dels processos, procediments, pla de
sistemes, integració, etc.)
13. Pla de màrqueting (estratègia comercial, definició de catàleg, etc.)

La mesa de diàleg competitiu, podrà sol·licitar precisions o aclariments sobre les ofertes
presentades, ajustos en les mateixes o informació complementària relativa a elles, sempre
que no suposi una modificació dels seus aspectes fonamentals que impliqui una variació que
pugui falsejar la competència o tenir un efecte discriminatori.

15 Ofertes presumptament anormals o desproporcionades
L’adjudicació al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa no procedirà
quan l’òrgan de contractació presumeixi fonamentadament que la proposició no pot ser
acomplerta com

a conseqüència de la inclusió en la mateixa de valors anormals o

desproporcionats en relació a la solució tècnica que és proposi.
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Les ofertes presumptament amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan
l’oferta econòmica (cost per seu connectada de l’Administració) sigui inferior en més de 25
unitats percentuals a la mitjana de les ofertes.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta amb valors anormals o
desproporcionats, en aplicació de l’article

152 del TRLCSP, la Mesa de Contractació

sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri
oportunes en relació als diferents components de la

seva oferta, el que s’haurà de

complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret, donarà audiència al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de
l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò que es refereixi als següents
aspectes de l’oferta:
•

Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.

•

Comparativa de preus de mercat amb preus equivalents.

•

Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
què disposi per a executar la prestació.

•

L’originalitat de les prestacions proposades.

•

El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions
de treball vigents en el lloc en que s’hagi de realitzar l’obra.

Tanmateix se sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà
la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible adjudicatària o no
considerar-la.

16 Adjudicació
La Mesa Especial de Diàleg Competitiu proposarà a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
Contracte

a favor d'aquell dels licitadors que hagi presentat la proposició que resulti

econòmicament

més

avantatjosa

segons que escaigui de conformitat amb els criteris

establerts en la present licitació.
L’adjudicació s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada que haurà de ser
notificada als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
L’adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del Contracte.
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17 La societat SITMAR
17.1

Descripció i constitució de la societat d’economia mixta.

En el Ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrat en sessió ordinària de data 17 de maig
de 2011, es va aprovar inicialment la memòria per l'exercici de la iniciativa per al
desenvolupament d'activitats econòmiques en règim de lliure concurrència en el marc de
l'economia de mercat - creació d'un instrument per al desenvolupament econòmic del
territori mitjançant fibra òptica - i l'aprovació inicial dels Estatuts regeixen la Societat
d'Economia Mixta, Serveis d'Infraestructures de Telecomunicacions del Maresme, SITMAR, SL
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini detrenta dies hàbils
mitjançant la inserció d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de
registre13298 de data 31 de maig de 2011 i al tauler d’edictes de la Corporació i quedà
aprovat definitivament el dia 15 de Juliol de 2011.
El domicili social de SITMAR està fixat a Mataró, Plaça Miquel Biada, 1, CP 08301.
La durada de la societat és de 20 anys, a partir de la data de constitució legal.
L’objecte de SITMAR és la gestió i administració en els termes municipals que comprenen la
comarca del Maresme de l’activitat econòmica següent:
•

Gestionar com a operador de telecomunicacions la xarxa pública comarcal i local de
telecomunicacions i els serveis vinculats.

•

Portar a terme les inversions necessàries per tal de procedir al desenvolupament i
establiment d’una xarxa de banda ampla als centres d’activitat econòmica de la
comarca del Maresme.

A l’annex [9] s’adjunten els Estatuts de SITMAR.

17.2

Capital Social de la Societat Mixta i aportacions dels socis públic i
privat

El capital social inicial de SITMAR s’ha fixat en 60.000,00 euros
El Consell Comarcal del Maresme subscriurà el 20% del capital social (12.000€). La resta
haurà de ser subscrit pel soci privat.
La constitució de la societat mixta no s’efectuarà ex novosinó mitjançant la transformació de
la societat pública SITMAR. Per a tal fi, es procedirà per part del soci privat seleccionat
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mitjançant el present procés de licitació, a la subscripció d’un 80%

del capitat social de

l’empresa SITMAR, mitjançant ampliació de capital social amb prima, per aportació dinerària.
Les respectives quantitats s'hauran de desemborsar íntegra i simultàniament en elmoment
de constitució de la Societat d'Economia Mixta.
Les accions constitutives del capital social estaran representades per títols queseran
nominatius i numerats correlativament de l'1 al 60, ambdós inclosos. Les accions es
distribuiran en dos tipus:
•

Les accions números 1 a la 12, inclusivament constituiran la classe «A» d'accions. La
classe «A» d'accions serà subscrita per Consell Comarcal del Maresme

•

Les accions números 13 a la 60, inclusivament, constituiran la classe «B» d’accions i
seran subscrites pel soci que resulti seleccionat en el present procés de licitació.

Les accions de la classe «B» comporten com a prestació accessòria allò establert en l’article 7
dels estatuts de SITMAR així com la realització de les inversions necessàries inicials
detallades en l’apartat 23del present document

17.3

Retribució del soci privat. Política de dividends

El soci privat veurà retribuïts els seus capitals mitjançant els dividends que li correspongui
per la seva participació en el capital social de la societat d’economia mixta, de conformitat
amb els acords de repartiment de guanys adoptats per la Societat i en els termes previstos
als Estatuts.

18 Compensacions als participants en el diàleg competitiu
La participació en el procediment de licitació no generarà cap dret a compensacions
econòmiques.

19 Règim de garanties
La garantia provisional serà retinguda a l’adjudicatari definitiu fins que procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva, i incautada si es retira injustificadament l’oferta abans
de la citada adjudicació.
El qui resulti adjudicatari provisional haurà de constituir una garantia definitiva (exclòs l’IVA)
segons els següents percentatges:
•

Garantia en període de construcció de xarxa:
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o

Garantia Construcció: 5% de la inversió prevista.

o

Garantia Explotació: 5% sobre el cost d’explotació previst del 4r i 5è

any

sumats.
•

Garantia en el període on la construcció està ja finalitzada:
o

Garantia Construcció: 0%

o

Garantia Explotació: 5% sobre el cost d’explotació previst per la suma dels
costos d’explotació de l’any sis fins l’any vint.

La forma de constituir aquesta garantia s’ajustarà a les previsions establertes als articles 96
a 102del TRLCSP. L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la
definitiva o procedir a la constitució d’aquesta última. En aquest cas, la garantia provisional
es cancel·larà de forma simultània a la constitució de la definitiva.

20 Abonament de les despeses de publicitat de la licitació
L’adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del Contracte, haurà d’acreditar haver
abonat l'import dels anuncis de licitació en diaris oficials, premsa i altres mitjans de difusió,
així com les despeses de preparació del diàleg per import de 28.564,47 euros. En cas
contrari el CCM procedirà a la confiscació de la garantia en la quantia que correspongui.

21 Formalització del contracte
El Contracte es formalitzarà per la Nova Societat en el termini de deu dies hàbils a comptar
des del següent al de la notificació de l'adjudicació. Amb els efectes previstos a l’article 156
del TRLCSP.
El document de formalització del Contracte complirà les exigències establertes a l'article 136
del TRLCSP, en allò que resulti d’aplicació.
L'adjudicatari del Contracte haurà de presentar prèviament a la seva signatura els
documents següents:
•

Escriptura pública, inscrita en el Registre Mercantil, de constitució de la Nova
Societat, de conformitat amb els requisits exigits en el present Document i d'acord
amb l'Oferta realitzada pel licitador.

•

Document acreditatiu de la representació de la persona que hagi de signar el
Contracte degudament validat.

•

Acreditació de pagament d'anuncis.

Els documents presentats hauran de ser originals o còpies degudament autenticades.
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Si

el

Contracte

no

es

pogués

formalitzar

per

causes

imputables

al

contractista,

l’Administració pot acordar la seva resolució, amb incautació de la garantia.

22 Durada de la societat
La durada de la societat d’economia mixta serà de 20 anys d’acord amb allò que preveuen
els seus Estatuts.

23 Bases econòmiques de la Licitació
Sense perjudici de que les condicions econòmiques del Contracte es determinaran en base
als resultats del diàleg competitiu i amb l’objectiu d’establir paràmetres que serveixin de
fonament per el seu desenvolupament amb els aspirants interessats, s’han establert les
següents quantitats de referència per l’execució de l’actuació global i integrada:
El total d’inversions inicials estimades a executar per SITMAR es corresponen a 1.518.000 €
i es descomponen en els següents conceptes:
−

Desplegament d’infraestructura de xarxa passiva per a connexió amb la C-32: 466.000 €

−

Desplegament addicional de la connexió al municipi de Cabrils i Caldes d’Estrac (pendent
licitació fase II): 262.000€ (pendent licitació Fase II)

−

Drets d’ús d’infraestructures municipals: 200.000 €

−

Equipament actiu de xarxa: 490.000 €

−

Implantació de Sistemes d’Informació (OSS / BSS): 100.000 €

Addicionalment SITMAR haurà de fer front a les inversions necessàries per tal de cobrir la
demanda majorista que pugui sorgir durant la vida del contracte. Aquestes inversions hauran
de ser íntegrament executades amb fons provinents del soci privat.
Així mateix, es realitzaran re-inversions per actualització d’equipament actiu i Sistemes
d’Informació a partir de l’any 7 del contracte per un import promig anual de 260.000 €.
Respecte al capítol d’ingressos, el CCM abonarà a SITMAR el preu

unitari màxim per seu

connectada indicat a l’apartat de “Preus dels serveis d’autoprestació” del Programa Funcional
annexat al present document, en un escenari de 20 anys de durada del Contracte. Aquest
import s’actualitzarà cada any segons l’IPC internaual.
Finalment, tal i com es detalla en el Programa Funcional, SITMAR haurà de satisfer al Consell
Comarcal econòmica un cànon en concepte d’ús infraestructures públiques posades a
disposició del mercat majorista.
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Part d’aquest cànon es capitalitzarà a l’any 1 del projecte. El valor inicial d’aquest valor
capitalitzat serà de 262.000 € que hauran de ser abonats pel soci privat.
Per a la resta d’anualitats des de l’any 2 al any 20, el valor del cànon serà el següent:
•

En cas que l’accés als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac es realitzi mitjançant
fibra òptica desplegada per SITMAR, el cànon serà de 35.000 €/any

•

En cas contrari, és a dir, que l’accés als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac sigui
realitzat pel CCM a través de la licitació de la Fase II, el cànon anual serà de
39.200€/any.

Tots els imports esmentats son sense IVA i sense actualitzar. A l’efecte del seu càlcul s’ha
tingut en compte allò previst en l’article 88 del TRLCSP.

24 Condicions

bàsiques

d’execució

del

contracte

i

responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del Contracte.
En cap cas la intervenció de l’òrgan de contractació eximirà a l’adjudicatari

de la seva

obligació i responsabilitat tècnica i econòmica en l'execució de les prestacions a realitzar.
El contractista executa el Contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del Contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Si l’adjudicatari fos responsable del retard en l'execució de les

prestacions objecte del

Contracte, s’ajustarà al que disposa el règim de penalitats contingut en aquest Document i a
la normativa sobre contractació pública, sense que el retard pugui implicar en cap cas una
ampliació del termini del Contracte.
Així mateix, el contractista queda obligat a subscriure totes aquelles assegurances i garanties
que siguin necessàries per a la correcta execució del Contracte.
La especificació de les anteriors especificacions fruit de l’evolució del procediment de diàleg
competitiu es concretarà en el contracte.
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25 Control de l’execució del contracte
L’Administració efectuarà les funcions d’inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització de la licitació i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment
del Contracte.
L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del Contracte per tal d’assegurar la
correcta execució

de les prestacions del Contracte de conformitat amb el contingut de

l’article 52del TRLCSP.
L’adjudicatari haurà de designar un nombre de persones que resultin suficients per a
mantenir una relació amb l’òrgan de contractació en relació amb la correcta execució del
Contracte. A més, les relacions entre l’adjudicatari i l’òrgan de contractació s’estructuraran
en base a diferents òrgans de seguiment i control que s’encarregaran de regular les relacions
estratègiques, tàctiques i operatives amb l’adjudicatari, per tal d’assegurar la correcta
execució de l’objecte del Contracte.
Els òrgans de gestió i de relació amb l’adjudicatari es basaran en tres nivells funcionals:
•

Comitè Executiu a nivell estratègic i contractual

•

Comitè de Seguiment a nivell tàctic

•

Comitès Operatius, a nivell operatiu. S’estableixen tres nivells:
o

Desplegament de xarxa

o

Explotació

o

Serveis

La especificació de les anteriors especificacions fruit de l’evolució del procediment de diàleg
competitiu es concretarà en el contracte.

26 Subcontractació i cessió
El contractista pot concertar amb tercers la realització de les prestacions objecte d’aquest
Contracte, que podran superar el percentatge del 60 per cent de l’import d’adjudicació i que
es determinaran en el marc del procediment de diàleg competitiu o en el mateix Contracte.
Els drets i obligacions relatius a l’objecte del diàleg poden ser cedits per l’adjudicatari a un
tercer, prèvia autorització de l’Administració, i quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 226 del TRLCSP.
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27 Règim d’equilibri econòmic del contracte
En el contracte que se signi amb l’adjudicatari s’establiran els mecanismes de control que
permetin establir un equilibri en el cas de sobre compensació de l’adjudicatari del Contracte.

28 Modificació del contracte
Una vegada perfeccionat el Contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir
modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, les quals han
de quedar degudament justificades en l’expedient.

29 Resolució del contracte
D’acord amb l’establert a l’article 223 del TRLCSP, són causes de resolució del contracte:
•

L’extinció de la personalitat jurídica de la Societat d’Economia Mixta, sensperjudici
del previst a l’article 85 del TRLCSP.

•

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol procediment.

•

El mutu acord entre el CCM i la Societat d’Economia Mixta.

•

La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se

•

executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el
contracte conforme al disposat al títol V del llibre I del TRLCSP.

•

Les que s’estableixin expressament en aquest Plec.

Addicionalment, d’acord amb el que preveu l’article 286 del TRLCSP, són causes deresolució
del contracte de gestió de servei públic:
•

La mora superior a sis mesos per part del CCM en l’entrega a la Societat d’Economia
Mixta dels mitjans auxiliars a que es va obligar segons el contracte.

•

El rescat del servei pel CCM

•

La supressió del servei per raons d’interès públic.

•

La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords adoptats per
l’Ajuntament amb posterioritat al contracte.

30 Efectes de la resolució del contracte
D’acord amb l’article 225 del TRLCSP, la resolució del contracte té els següents efectes:
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1) Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts s’acomodaran al
que vàlidament estipulin aquelles.
2) L’incompliment per part del CCM de les obligacions del contracte determinarà per
aquella, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que per tal causa
s’irroguin a la Societat d’Economia Mixta.
3) Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable de l’Adjudicatari, aquest
haurà d’indemnitzar al CCM els danys i perjudicis ocasionats.
4) Al temps d’incoar-se l’expedient administratiu de resolució del contracte per la causa
establerta a la lletra g) de l’article 223 del TRLCSP, podrà iniciar-se el procediment
per a l’adjudicació del nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest quedarà
condicionada a la finalització de l’expedient de resolució. S’aplicarà la tramitació
d’urgència a ambdós procediments.
Fins que no es formalitzi el nou contracte, la Societat d’Economia Mixtaquedarà obligada, en
la forma i amb l’abast que determini l’òrgan decontractació, a adoptar les mesures
necessàries per raons de seguretat, oindispensables per evitar un greu trastorn al servei
públic o la ruïna delconstruït. A falta d’acord, la retribució de la Societat d’Economia Mixta
esfixarà a instància d’aquesta per l’òrgan de contractació, una vegadaconclosos els treballs i
prenent com a referència els preus que varen servir debase per a la celebració del contracte.
La Societat d’Economia Mixta podràimpugnar aquesta decisió davant l’òrgan de contractació,
que haurà deresoldre en el termini de 15 dies hàbils.
Addicionalment, d’acord amb l’article 288 del TRLCSP, la resolució del contracte degestió de
servei públic tindrà els següents efectes:
1) En els supòsits de resolució, el CCM abonarà, en tot cas, a la Societat d’Economia
Mixta el preu de les obres i instal·lacions que, executades per aquesta, hagin de
passar a propietat d'aquell, tenint en compte el seu estat i el temps que restés per a
la reversió. En cas de desacord, sobre el preu de les obres i instal·lacions, la
valoració serà realitzada per un tècnic designat pel Col·legi oficial competent.
2) Independentment del disposat a l’article 225 del TRLCSP, l’incompliment per part de
CCM o de la Societat d’Economia Mixta de les obligacions del contracte produirà els
efectes que segons les disposicions específiques dels serveis puguin afectar a
aquests contractes.
3) En el supòsit de la lletra a) de l’article 286 del TRLCSP, la Societat d’Economia Mixta
tindrà dret a l’abonament de l’interès de demora previst a la Llei per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials dels
valors econòmics convinguts a partir del venciment del termini previst per a la seva
entrega, així com dels danys i perjudicis soferts.
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4) En els supòsits de les lletres b), c), i d) de l’article 286 del TRLCSP, sens perjudici del
disposat a l’apartat 1 d’aquest article, el CCM indemnitzarà a la Societat d’Economia
Mixta dels danys i perjudicis que se l’irroguin, inclosos els beneficis futurs que deixi
de percebre, atenent als resultats de l’explotació en el darrer quinquenni i a la
pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no hagin de revertir a aquella, tenint
en compte el seu grau d’amortització.

31 Obligacions fiscals, de seguretat i salut i administratives
Són a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de la formalització del Contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixen per obtenir autoritzacions, llicències, documents,
o

qualsevol

informació

d’organismes

oficials

o

particulars;

els

impostos,

taxes,

compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les
disposicions vigents, en la forma i la quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol
altra despesa necessària per a la formalització i execució del Contracte, així mateix. haurà de
complir i trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa els hi
siguin exigibles en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent rigorosa i estrictament responsable
amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat del Consell Comarcal del Maresme en cas
d’incompliment de qualsevol de dites obligacions.
L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de totes les taxes segons la seva condició d’operador de
xarxes de comunicacions electròniques.

32 Infraccions i penalitats per a l’incompliment de les
obligacions
L’adjudicatari del Contracte resta obligat al compliment del termini total d’execució del
Contracte i dels terminis parcials.
Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions
establertes en l’article 213del TRLCSP per la resolució del Contracte amb pèrdua de la
garantia o per la imposició de les penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents
del TRLCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables
al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en aquesta licitació.
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En cas de compliment defectuós d’alguna de les prestacions objecte de la present licitació, es
podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions
establerts en l’article 213del TRLCSP.
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan
no es puguin deduir de les esmentades certificacions. L’import de la penalitat no exclou la
indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la
demora del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que

disposa

l’article 213.2 del TRLCSP.
Així mateix, s’establirà durant la fase de diàleg competitiu el llistat de penalitats i sancions
addicionals relatives al compliment i execució del present Contracte.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l’Administració.

33 Reversió
D’acord amb l’article 289.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals
(ROAS), acabat el període fixat, revertirà íntegrament al CCM l'actiu i el passiu de la societat,
en condicions normals d'ús, pel que fa a les instal·lacions, béns i material afectats al servei,
sense que això comporti dret a cap indemnització.

34 Finalització del contracte
Finalitzada la durada del contracte o resolt aquest per qualsevol causa, es procedirà a
ladissolució i liquidació de la Societat d’Economia Mixta i a la cancel·lació delscorresponents
assentaments en el Registre Mercantil i altres operacions que es precisinper a completar el
procés de liquidació, corrent a càrrec de la Societat d’Economia Mixtales despeses que es
derivin de la seva liquidació, llevat en cas de resolució anticipada delcontracte per causa
imputable al soci privat, cas en el qual totes les despeses derivadesde la dissolució i
liquidació de la societat d’Economia Mixta i de la cancel·lació delsassentaments en el Registre
Mercantil correran a càrrec del soci privat.
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35 Règim jurídic
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Lleimunicipal i
de règim local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Societats de Capital; les disposicionsposteriors que la modifiquin, i el Codi de comerç, quan li
sigui aplicable.
Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel quals’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 32/2003, de 3 de novembre General de Telecomunicacions.
Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n
tingui, les normes de dret privat.

36 Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest Contracte.

37 Confidencialitat
Els

licitadors

i

l’adjudicatari

queden

expressament

obligats

a

mantenir

absoluta

confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de
la participació en la present licitació, el diàleg o, en el seu cas, amb ocasió del compliment
del Contracte, especialment els de caràcter personal, que no podran copiar o utilitzar com a
finalitat diferent al que figura en aquest document, ni tampoc cedir a d’altres ni tan sols als
efectes de conservació. En aquest sentit,
l’adjudicatari, durant l’execució, estan

els licitadors, durant el procediment,

obligats

i

al compliment d’allò que disposa la Llei
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Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
normativa de desenvolupament, especialment, en allò que disposa l’article 12 relatiu a
“Accés a les dades per compte de tercers”.

38 Idioma
Els licitadors hauran d’utilitzar la llengua catalana o castellana durant tot el procediment de
licitació, tant en les reunions com en els documents i comunicacions.
La societat adjudicatària del Contracte i els eventuals subcontractistes

han d’emprar el

català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que
tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del Contracte; de
conformitat amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
En tot cas, l’empresa licitadora i, si s’escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

39 Règim

aplicable

de

notificacions

i

comunicacions

derivades del procediment
D’acord amb lo establert a les disposicions addicionals divuitena i dinovena de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a la disposició addicional única del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, totes
les comunicacions i notificacions derivades del procediment de contractació, des

de l’inici

d’aquest fins a la finalització de l’execució del contracte, s’efectuaran per correu, telefax o
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, d’acord amb les dades subministrades per
l’empresa.
Qualsevol dels medis utilitzats anteriorment esmentats haurà de poder acreditar la data
d’emissió i recepció, i per tant seran vàlids a tots els efectes
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40 Annexes
40.1

Annex 1 - Programa Funcional

S’adjunta amb la documentació entregada, en format digital, el document de programa
funcional.
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40.2

Annex 2 - Declaració responsable

Declaració responsable per a persona jurídica
El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual
representa, com a licitadora del contracte ........................
a) Està facultat/ada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 60 del TRLCSP.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de
12 d’octubre.
c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al
2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril.
d)Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona
d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats
d’alts càrrecs.
e)Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en el sobre són de contingut absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas,
a l’adjudicació del contracte.
h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació,
execució
i
extinció
normal
o
anormal
del
contracte
és
........................................
I per a què consti signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura de l’apoderat
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Declaració responsable per a persona física
El senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota la
seva responsabilitat, com a licitador del contracte ................................. que,
a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 60del TRLCSP.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de
12 d’octubre.
c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al
2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 25/1983, de
26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per
a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en els sobre són de contingut absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas,
a l’adjudicació del contracte.
h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ......................................
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura
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40.3

Annex 3 - Declaració de vigència de poders

(nom i cognoms de la persona que signa la declaració), amb DNI .................................
com a ......................................... de l’empresa ..............................., amb NIF
................................. i en virtut de la representació que ostenta,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el càrrec del Poder de Representació que li
ha estat atorgat davant el notari senyor ......................, del Col·legi notarial de

.

Data de protocol:
Núm. de protocol:
Està vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui.
La qual cosa es fa constar als efectes oportuns.

(lloc i data )
Signatura
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40.4
El/la

Annex 4 - Model d’acord de confidencialitat
senyor/a

....................................................................

..............................,

que

actua

en

nom

de..........................................................................

,

en

la

,amb

NIF

i

representació
seva

número

condició

de

......................................................... ,
MANIFESTA
Primer.

Que

la

representada

ha

estat

adjudicatària

del

contracte

de

“...........................................................................” Expedient núm. ........................
Segon. Que la seva representada per a l’execució de l’esmentat contracte tindrà accés a la
informació i documentació prevista al plec de clàusules administratives

particulars i al

contracte que se’n deriva, informació que serà a tots els efectes de caràcter confidencial, tret
d’aquella que sigui de coneixement públic.
Tercer. Que amb la finalitat de mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui
accés i evitar possibles perjudicis que la difusió o utilització indeguda de l’esmentada
informació pugui causar al Consell Comarcal del Maresme o als ens dependents de la
Generalitat de Catalunya, el/la senyor/a

.........................................

en nom i

representació de ...........................(en endavant l’empresa contractista) signa el present
acord amb les següents
CLÀUSULES
Primer. Totes les dades facilitades en l’execució de l’esmentat contracte divulgades o
transmeses oralment, per escrit o per qualsevol altre mitjà o suport d’enregistrament
d’informació, serà considerada informació confidencial, llevat que sigui de coneixement
públic.
Segon. L’empresa contractista s’obliga a:
1. que la informació de caràcter confidencial obtinguda per a la presentació de l’oferta i
l’execució del contracte per part de l’empresa contractista o per les persones físiques,
actuant directament o indirecta sota la seva responsabilitat, no sigui subministrada ni
comunicada a altra persona que no estigui implicada en el procés.
2. que la informació de caràcter confidencial abans esmentada obtinguda per l’empresa
contractista o per les persones implicades en el procés, no arribi a coneixement de tercers
per causes de negligència i a informar, el més aviat possible, d’aquesta circumstància.
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3. assumir les conseqüències legals ( civils i/o penals ) que es derivin del que esmenta
l’apartat anterior, entenent com a negligència qualsevol acte que suposi el coneixement per
tercers, especialment robatoris o pèrdues involuntàries.
4. que la informació de caràcter confidencial obtinguda per l’empresa contractista o per les
persones implicades en el procés no s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels
treballs encarregats.
5. observar i adoptar totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per tal
d’assegurar la confidencialitat, secret i integritat de la informació a la qual tingui accés, així
com adoptar en el futur totes les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i
reglaments en aquesta matèria.
6. “Certificar” la destrucció de dades cedides pel CCM, així com també qualsevol suport o
document en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament , una
vegada finalitzada la vigència d’aquest acord, tret que el CCM n’autoritzi la seva conservació
de forma expressa i per escrit, si les parts preveuen l’execució de nous serveis que impliquin
de forma necessària l’accés a la informació del CCM per part de l’empresa contractista.
Tercer. L’empresa contractista s’obliga al compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Real Decret 1720/2007 de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
El lliurament de fitxers per part del CCM no té la consideració legal de comunicació o cessió
de dades, sinó de simple accés a les mateixes com a element necessari per a la realització
dels serveis contractats.
En particular, i als efectes del que disposa l’article 12 de la LOPD, l’empresa contractista serà
considerada a tots els efectes com ENCARREGADA DEL TRACTAMENT de les dades de
caràcter personal a les que tingui accés en virtut de la prestació de serveis.
Quarta. L’empresa contractista adoptarà les mesures d’ordre tècnic i organitzatives
necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva
alteració o pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No es registraran dades de caràcter
personal en fitxers que no reuneixin les condicions que es determinen per via reglamentària,
respecte a la seva integritat i seguretat, i als dels centres de tractament, locals, equips,
sistemes i programes.
Cinquena. La informació confidencial subministrada en qualsevol format no serà duplicada
excepte per la finalitat dels treballs a realitzar per l’empresa contractista. En cas que el CCM
sol·liciti, per escrit, la devolució o destrucció de la informació confidencial transmesa a
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l’empresa contractista, aquesta es compromet a realitzar-ho en el període de deu dies des de
la sol·licitud, i a lliurar un certificat de lliurament o destrucció de la informació.
Sisena. L’empresa contractista s’obliga a respondre davant el CCM per l’incompliment de les
obligacions assumides en les clàusules anteriors, obligant-se a abonar una quantitat
equivalent

al

10%

del

pressupost

màxim

de

licitació,

independentment

de

les

responsabilitats per danys i perjudicis que se’n derivin a tal efecte.
Setena. La durada de les

obligacions assumides en el present document comprendrà la

completa durada del contracte i fins el moment en què la informació hagi esdevingut de
públic coneixement.
......................................................, a ........... de ..................................... de 20.....
Signatura
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40.5

Annex 5 - Document d’acceptació d’obligacions relatives a seguretat
de la informació i protecció de dades de caràcter personal

El personal de (nom empresa contractista) està autoritzat a utilitzar els
recursos
d’informació del CCM i/o a accedir a les instal·lacions del CCM, sempre que sigui necessària
per l’execució del contracte signat amb el CCM segons els termes i condicions especificats a
continuació.
Amb l’objectiu de què els serveis requerits es portin a terme amb un nivell de seguretat
adequat, el personal extern està subjecte a les normes i procediments del CCM.
Principis Generals
Els controls del CCM en matèria de seguretat inclouen el control de la informació en
qualsevol dels seus possibles formats (paper, digital, ...). Per tant, s’establiran controls
d’accés físic a la informació i els equips, controls per la protecció de les xarxes de
comunicació i els servidors del CCM d’accessos no autoritzats i intrusions, i controls sobre la
transmissió d’informació a través de la xarxa de comunicacions.
Obligacions
El personal extern té l’obligació de respectar els següents requeriments:
1. Protegir tota la informació del Consell Comarcal del Maresme, creada, utilitzada, adquirida
o a la que s’hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això inclou
mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i els sistemes / aplicacions a través
dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d’informació.
2. Aplicar tots els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la informació
del Consell Comarcal del Maresme i com a mínim, complir amb les normes, guies i
procediments del CCM en totes les activitats que puguin tenir relació amb la informació de
l’Administració, o informació d’altres terceres parts prestant els seus serveis al CCM.
3. No donar accés a la informació del CCM a persones no adscrites a l’execució del contracte
que manté l’empresa amb el CCM, i en el cas de persones adscrites al mateix, fer-ho sempre
seguint les indicacions del CCM.
4. Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació de l’Administració, respectar les
normes d’accés físic a les instal·lacions i tenir màxima cura dels equips propietat del CCM.
5. No extreure del CCM informació de l’Administració en cap format, incloent l’enviament
telemàtic, si no es té l’autorització expressa del CCM.
6. Complir amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa sobre la matèria.
7. Notificar al delegat de l’empresa i al responsable del CCM qualsevol incidència o possible
problema relacionat amb la seguretat de la informació.
Per personal que hagi de treballar directament amb informació propietat del CCM
8. Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions del CCM amb l’única i exclusiva
finalitat de prestar els serveis contractats.
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9. Realitzar l’accés lògic als sistemes d’informació i comunicacions del CCM només sota
autorització del CCM i seguint les mesures de seguretat que s’estableixin en cada cas.
10. Fer servir els repositoris del CCM per guardar la informació relacionada amb el servei.
Per tant, la informació no pot ser emmagatzemada en el disc local de l’ordinador, o en
suportsexterns, sense una autorització expressa i sempre en les condicions que s’estableixin.
Si es tracta d’informació confidencial o de dades personals de nivell alt, l’autorització
únicament permetrà l’emmagatzematge de forma xifrada.
11. Adoptar totes les mesures necessàries de caire tècnic i organitzatiu que garanteixin la
seguretat de les dades personals que provenen dels fitxers de titularitat de l’Administració
contractant responsable del fitxer i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscs a que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural,
d’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD.
12. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació / programari generats o als quals s’ha
tingut accés durant la prestació del servei, al final de la col·laboració. Quan els equips
utilitzats per la prestació del servei no siguin propietat del CCM, caldrà eliminar tota la
informació / codi / programari propietat de l’Administració d’aquests equips, així com de
qualsevol suport extern d’informació. Tota la documentació generada durant la prestació del
servei ha de ser entregada al CCM de forma estructurada, com a mínim, en un format digital
modificable, tret que s’hagin definit altres acords.
Descripció del servei:
Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució
del contracte signat entre l’empresa per la qual treballo i el CCM.
(Lloc) ....................................., a .......................... de 20....
Nom i cognoms: ..................................................................................................
NIF:..................................
Nom de la companyia:
...............................................................................................................................
Signatura

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se
l’informa que les seves dades personals obtingudes omplint aquest document, podran ser
incorporades pel seu tractament en un fitxer automatitzat del CCM, amb la finalitat de la
gestió de l’accés a les instal·lacions i/o als sistemes d’informació del Consell Comarcal del
Maresme.
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40.6

Annex 6 - Formulari de dades de l’empresa

Dades de l’empresa
Denominació social:
Nom comercial:
NIF:
Adreça pàgina web:
Domicili social (Adreça, població i CP):
Dades a efectes de notificació (Dades a mostrar a la web pública)
Adreça:
Població i CP:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial,
etc, ...)
Data del document:
Termini de vigència de les facultats:
Núm. de protocol:
Notari:
Col·legi notari:
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Dades dels interlocutors
En el supòsit que l’empresa vulgui identificar altra/es persona/es, diferent/s del representant
o apoderat, a fi de relacionar-se amb l’Administració per contractar.
Interlocutor 1 – Interlocutor 2
Nom i cognoms:
NIF:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Càrrec a l’empresa:
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzem a
.................................................................. (lloc i data), la signem
(signatura de cadascun dels representants de l’empresa)
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40.7

Annex 7 - Declaració de presentació d’oferta
SUBMINISTRAMENT: …………………………………………………………………….
Expedient núm.: ………………………………………………………………………….

Cognom i nom

DNI

Empresa individual
Cognoms i nom del propietari

DNI

Domicili

Telèfon

Població i CP

Fax

Si s'actua en nom d'una Persona Jurídica
Nom de la raó social

NIF

Domicili seu social

Telèfon

Població i CP

Fax

Documentació que aporta

L'apoderat/da empresa
(signatura)
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40.8
El

Annex 8 - Dades a complimentar per iniciar el diàleg competitiu.

primer dia del diàleg competitiu, els licitadors que hagin resultat seleccionats i, per

tant,convidats a participar en la fase de diàleg hauran d’adjuntar la següent documentació
referent a l’anàlisi econòmica de la XCBAM:
•

Paràmetres sobre la demanda majorista prevista

•

Paràmetres d’inversió

•

Paràmetres d’operació

•

Paràmetres econòmics i financers

•

Una primera aproximació del resultat del pla de negoci on s’indiqui el preu per seu
del servei de connexió a les seus municipals, indicant la TIR resultant tant per
autoprestació com per l’àmbit majorista.

La informació requerida s’adjuntarà segons el següent fitxer:

Annex8_Paràmetres.
xlsx

En la invitació als candidats es facilitaran les dades addicionals que es puguin necessitar per
complimentar la informació requerida.
El contingut d’aquest fitxer està estructurat en quatre pestanyes:
1)

Pestanya “Paràmetres

Demanda Majorista”. El licitador haurà d’indicar l’estimació de

demanda majorista per cadascun dels serveis del catàleg.
2) Pestanya “Paràmetres Inversió”. El licitador haurà d’indicar els valors unitaris de cost de
desplegament, equipament, locals i sistemes.
3) Pestanya “Paràmetres d’Operació”. El licitador haurà d’indicar els valors unitaris de cost
manteniment, recursos humans i altres.
4) Pestanya “Paràmetres Econòmics i Financers”. El licitador haurà d’indicar els paràmetres
d’amortització que considerarà en el pla.
5) Pestanya “Resultat”. El licitador haurà d’indicar la TIR resultant pel pla de negoci global i
en l’àmbit del mercat majorista. També haurà d’indicar el preu per seu aplicable a les seus
municipals. Els resultats es presentaran per un termini de 20anys de contracte.

62

40.9

Annex 9 - Estatuts de SITMAR

Els Estatuts de la societat de capital mixt SITMAR, SL estan disponibles al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 15 de juliol de 2011:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2011&07/022011017107.pdf&1

Es fa avinent als licitadors, que el Consell Comarcal del Maresme procedirà a la modificació
dels Estatuts anteriors mitjançant la incorporació de l’articulat següent:
1.- D'acord amb el que preveu l’article 293 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Consell Comarcal del Maresme
haurà de fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat i les instal·lacions de la societat d’economia
mixta.
2.- Tanmateix, el soci titular del capital públic, el Consell Comarcal del Maresme, podrà
designar un Delegat que comptarà amb les funcions de supervisió tècnica de les activitats de
la societat en els àmbits del desplegament, la gestió i la comercialització de la infraestructura
de telecomunicacions.
3.- Als efectes previstos a l’article 296 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, i sota la
supervisió de la intervenció de fons del Consell Comarcal del Maresme, els comptes anuals i
l’informe de gestió de la societat han de ser revisats mitjançant auditories de comptes, en la
forma establerta legalment.
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