ACTA DE LA SEGONA SESSIÒ DE LA MESA ESPECIAL DE DIÀLEG COMPETITIU PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN SOCI PRIVAT PER A L’EMPRESA D’ECONOMIA MIXTA, SERVEIS
D’INFRAESTRUCTURES

DE

TELECOMUNICACIONS

DEL

MARESME,

(SITMAR,

S.L.),

ENCARREGADA DE L’EXPLOTACIÓ I DESPLEGAMENT DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA
AMPLA DEL MARESME.

A la Sala de Reunions del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, núm. 1 de
Mataró, essent les 10:00 hores del dia 10 febrer de 2014, es reuneixen els membres que
formen part de la Mesa especial del diàleg competitiu, prevista en l’apartat 10 del Document
Descriptiu que regeix el procediment de selecció d’un soci privat per a l’empresa d’economia
mixta SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS DEL MARESME, (SITMAR,
SL) encarregada del desplegament i l’explotació de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del
Maresme, aprovat per acord de la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària
de data 12 de novembre de 2013, i que són els següents:

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. Jorge 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. 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

Actua de Secretària delegada de la Mesa la Sra. Anna Antoja Serra, funcionària del Consell
Comarcal del Maresme, la qual dóna fe de l’acte.

Ha excusat la seva presència el vocal núm. 6: Tècnic expert extern. Sr. Josep Solé i Ferrando

L’objecte de la reunió és la següent:
1. Qualificació de les esmenes documentals presentades pels candidats requerits.
1) Puntuació dels criteris avaluables dels candidats.
2) Proposta de selecció dels candidats invitats a participar en el diàleg competitiu.

El Sr. President obre la sessió i es procedeix a qualificar les esmenes documentals
presentades pels candidats requerits, en aquest cas a les empreses NextiraOne España SL i
Cablerunner Ibérica SL. En aquest sentit es valora la documentació presentada en data 31 de
gener de 2014 amb núm. de registre 1047 per l’empresa NextiraOne España SL, en virtut del
requeriment efectuat pel Consell Comarcal del Maresme mitjançant escrit de data 27 de
gener de 2014 amb núm. de registre de sortida 0286.

La Mesa observa que l’empresa NextiraOne España SL ha presentat en temps i forma la
declaració d’haver realitzat el desplegament i explotació de xarxes de fibra òptica que inclou
equipament amb tecnologia DWDM, i la declaració responsable sobre la declaració anual
d’operacions econòmiques a terceres persones, considerant suficient la documentació
aportada.

Pel que fa a la documentació requerida a l’empresa Cablerunner Ibérica SL, el Sr. President
explica que es va revisar l’expedient i es va detectar d’ofici que l’acreditació de la capacitat
d’obrar (apartat 9.1 del document descriptiu), en relació la còpia compulsada del Document
amb Número d’Identitat d’Estranger (NIE) de la persona/es que presenta la proposició en
nom propi o com apoderat, requerit a l’empesa mitjançant escrit de data 24 de gener de
2014 amb registre de sortida núm. 0258, es troba dins de l’escriptura de constitució de la
societat limitada, que es presenta degudament autenticada davant notari. A aquestes efectes
es va comunicar a l’empresa, mitjançant escrit de data 11 de febrer de 2014 amb núm. de
registre de sortida 0506, que en obrar el document dins l’expedient, es desistia del
requeriment practicat per haver advertit d’ofici la no necessarietat d’esmena.

Acte seguit la Mesa procedeix a valorar la puntuació dels criteris avaluables dels candidats,
essent que el resultat final és el que queda definit en el quadre que s’adjunta a aquesta acta
com annex I.

A continuació, i en compliment del que preveu l’apartat 11 del Document descriptiu que
regeix dita licitació, i atès que el nombre de candidats no supera els cinc previstos, la Mesa
proposa elevar a l’òrgan de contractació que convidi simultàniament i per escrit als tres
candidats presentats, seguint els tràmits establert en l’apartat 12 del mateix document
descriptiu:

Empresa
Servicios Integrales Unitecnic, S.L.
NextiraOne España, S.L
Cablerunner Ibérica, S.L.

El Sr. President disposa que es redacti l’acta de les actuacions, la qual és llegida en veu alta,
i la Secretària la sotmet a la signatura dels components de la Mesa, els quals signen la
present en senyal de conformitat amb el seu contingut.

La reunió s’acaba a les 10:30 hores, de la qual cosa en dono fe.

Sr. Alfons Molons i Antius

Anna Antoja Serra

President

Secretaria delegada

Vocal núm. 1. Sr. Ramon Llastarry i Canadell

Vocal núm. 2 Sra. Susanna Romero i Soriano

Vocal núm. 3 Sr. Jorge Plumed Méndez

Vocal núm. 4 Sr. Josep Pena i Sant

Vocal núm. 5 Sr. Marc Realp Campalans

Vocal núm. 7 Sr. Santiago Pérez Olmedo

Vocal núm. 8 Sr. Frederic Gràcia i Vila

