
 

Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, 

 

CERTIFICO: Que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 

12 de novembre de 2013, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal 

següent: 

 

“Vist que la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 

2013, es va aprovar, entre d’altres, el Document Descriptiu i el Programa Funcional que han 

de regir la contractació, mitjançant diàleg competitiu, d’un soci privat per a l’empresa 

d’economia mixta SITMAR encarregada del desplegament i l’explotació de la XCBAM, així 

com l’elecció del procediment d’adjudicació mitjançant el diàleg competitiu,  

 

Vist que la clàusula 10 del Document Descriptiu, regula la Mesa especial del diàleg 

competitiu i preveu que l’òrgan de contractació serà qui constituirà la Mesa, i regulant la 

seva composició,   

 

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la 

Comissió Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 22 de juliol de 2011 

(BOP de 22 d’agost de 2011 i en el DOGC núm. 5940, d’11 d’agost de 2011),  

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Cooperació Municipal i 

Planificació de 12 de novembre de 2013, 

 

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- DETERMINAR la composició de la Mesa especial del diàleg competitiu, prevista en 

la clàusula 10 del Document Descriptiu que forma part pel procediment de selecció d’un soci 

privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR encarregada del desplegament i l’explotació 

de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme, que estarà composada pels següents 

membres: 

 

President: Conseller Delegat de l’Àrea de Cooperació Municipal i Planificació del Consell 

Comarcal del Maresme. 

Sr. Alfons Molons i Antius 

 

Vocal número 1: Gerent del Consell Comarcal del Maresme 

Sr. Ramon Llastarry i Canadell 

 

Vocal núm. 2: Assessora de l’Àrea de Cooperació Municipal i Planificació del Consell 

Comarcal del Maresme. 

Sr. Susanna Romero i Soriano 



 

Vocal núm. 3: Tècnic d’obra civil del Consell Comarcal del Maresme 

Sr. Jordi Plumed Méndez 

 

Vocal núm. 4: Politòleg del Consell Comarcal del Maresme  

Sr. Josep Pena i Sant 

 

Vocal núm. 5: Tècnic expert extern 

Sr. Marc Realp Campalans 

 

Vocal núm. 6: Tècnic expert extern 

Sr. Josep Solé i Ferrando 

 

Vocal núm. 7: Secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme 

Sr. Santiago Pérez Olmedo 

 

Vocal núm. 8: Interventor accidental del Consell Comarcal del Maresme 

Sr. Frederic Gràcia i Vila 

 

Secretària delegada de la Mesa: Sra. Anna Antoja Serra, funcionària del Consell Comarcal 

del Maresme. 

 

SEGON.- DISPOSAR la publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant amb una 

antelació mínima de set dies respecte la celebració de la primera reunió de la Mesa.” 

 

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president, a 

l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals i amb la reserva del text definitiu que resulti de l’acta de la sessió ordinària de 

la Comissió Permanent del Ple de data 12 de novembre de 2013, a Mataró, a 13 de 

novembre de 2013. 

 

Vist i plau 

                                                                         El President 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa    
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