ACTA DE CONSTITUCIÓ 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 20 de gener 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

•

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

Méndez

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.

L’objecte de la reunió és la constitució de la Mesa especial del diàleg competitiu per a la
contractació mitjançant diàleg competitiu 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 del Banda Ampla del Maresme
(XCBAM), i la posterior valoració de les sol·licituds de participació al diàleg referit.
El Sr. President obre la sessió i declara formalment constituïda la Mesa a data d’avui, procedint
acte seguit a la consulta dels sobres presentats per les empreses següents, que són les
interessades en aquest procediment, donant lectura en veu alta per l’ordre que els ha correspost
segons el de registre d’entrada:

Empresa

Data entrada

Núm. registre

Servicios Integrales Unitecnic, S.L.

13/11/2013

8840

NextiraOne España, S.L

13/11/2013

8851

Cablerunner Ibérica, S.L.

15/11/2013

8910

Primerament es procedeix a revisar la documentació presentada per les empreses, en el sentit de
verificar si han acreditat com a condició prèvia per a ser admeses en el procediment de selecció de
soci privat, la seva capacitat d’obrar i solvència econòmica, financera i tècnica per a qualsevol dels
mitjans previstos en els articles 72 a 79 del TRLCSP, i d’acord amb el que estableix la clàusula 9.1
i 9.2 del document descriptiu que regeix dita licitació, essent que la documentació acreditativa ha
de ser la que es relaciona les clàusules esmentades, tenint en compte que no s’ha presentat cap
empresa estrangera, ni cap oferta conjunta de licitació (UTE).

En relació el que preveu la clàusula 9.1 del document descriptius sobre la justificació d’haver
constituït una garantia provisional dipositada en qualsevol de les formes establertes en l’article
103 del TRLCSP, per un import de 45.540 euros, equivalent al 3% de les inversions inicials a
realitzar pel soci privat de la Societat d’economia mixta, la Mesa és del parer que no és exigible en
aquest moment processal, atès que s’incorreria en contradicció amb el que determina el règim de
garanties de l’apartat 19 d’aquest document. Així, en interpretació dels apartats referits, es
considera que la garantia provisional haurà de ser constituïda pels licitadors que optin a presentar
llurs proposicions a la solució final però en cap cas per la mera participació en el diàleg en la
condició de candidats.

PROPOSICIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L..

Es comprova que aquesta empresa ha presentat tota la documentació acreditativa d’acord amb el
que preveuen les clàusules 9.1 i 9.2 del document descriptiu que regeix dita licitació.

PROPOSICIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L

Es comprova que aquesta empresa ha presentat la documentació acreditativa d’acord amb el que
preveuen les clàusules 9.1 i 9.2 del document descriptiu que regeix dita licitació, a excepció de la
documentació següent:

Pel que fa l’acreditació de la solvència econòmica i financera (apartat 9.2 del document
descriptiu):
•

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 exercici
haurà de ser superior a 2M€.

Pel que fa l’acreditació de la solvència tècnica i professional (apartat 9.3 del document descriptiu):
•

Manca acreditar, mitjançant declaració, haver realitzat desplegament i explotació de
xarxes de fibra òptica que inclogui equipament amb tecnologia DWDM.

PROPOSICIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA CABLERUNNER IBÉRICA, S.L.

Es comprova que aquesta empresa ha presentat la documentació acreditativa d’acord amb el que
preveuen les clàusules 9.1 i 9.2 del document descriptiu que regeix dita licitació, a excepció de la
documentació següent:

Pel que fa l’acreditació de la capacitat d’obrar (apartat 9.1 del document descriptiu):
•

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.

A continuació i de conformitat amb l’apartat 11 del referit Document descriptiu, el president de la
Mesa disposa que es comuniqui als interessats els defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, concedint un termini no superior a cinc dies hàbils, per tal que els
candidats afectats puguin aclarir i/o esmenar els defectes advertits, amb indicació de que si no ho
fan se’ls tindrà per desistits del diàleg i s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmit, de
conformitat amb allò que preveu l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Transcorregut aquest termini, la Mesa procedirà a qualificar la solvència de les empreses que ha
presentat la seva sol·licitud de participació de conformitat amb els apartats 9.2 i 9.3 del Document
descriptiu.

A continuació la presidència de la Mesa comunica als membres de la mateixa que en data 15 de
gener de 2014, sota el núm. de registre d’entrada 0363 el Consell Comarcal del Maresme ha rebut
un escrit del Jutjat Contenció administratiu núm. 12 de Barcelona, relatiu a l’anunci d’interposició
de recurs contenciós administratiu amb referència “Recurs ordinari 500/2013 Secció: 2C” per part
de l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL, contra la resolució de 8 d’octubre del
Consell Comarcal del Maresme, convocant licitació mitjançant Diàleg Competitiu d’un contracte de
serveis que té per objecte la contractació d’un soci privat de l’empresa d’economia mixta Serveis
de Infraestructures de Telecomunicacions del Maresme SL (SITMAR SL), encarregada del
desplegament i explotació de la xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme, aprovant el
document descriptius i el programa funcional que defineix les necessitats i requisits objecte de la
licitació, publicat en el perfil del contractant del Consell i en el BOE de 22 d’octubre de 2013.

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 10:45 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. 6 Sr. Josep Solé i Ferrando

Vocal núm. 7 Sr. Santiago Pérez Olmedo

Vocal núm. 8 Sr. Frederic Gràcia i Vila

