
ACTA 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 12:15 hores del dia 23 de setembre de 2014, es reuneixen els següents 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: 

 

President: Sr. Alfons Molons i Antius 

 

Vocals: Sr. Ramon Llastarry i Canadell, Sra. Susanna Romero i Soriano, Sr. Josep Pena i Sant, . 

Sr. Josep Solé i Ferrando, Sr. Santiago Pérez Olmedo, 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 els vocals Sr. Jorge Plumed Méndez i Sr. Marc Realp Campalans.  

 

L’objecte de la reunió és la valoració del darrer anàlisi financer presentat per l’empresa SERVICIOS 

INTEGRALES UNITECNIC, S.L,  

 

El Sr. President obre la sessió i posa de manifest que un cop estudiat, per part dels serveis tècnics 

comarcals, el darrer anàlisi financer presentat per l’empresa, es constata que no és factible acollir-

se als compromisos que l’empresa demana. Aquesta no ha estat capaç d’adaptar-se a les 

necessitats de l’administració comarcal. Concretament, l’empresa manifesta no poder assumir 

diferents aspectes exigits pel Document Descriptiu i el Programa Funcional, com la no garantia de 

la demanda d’autoprestació o les previsions de connexió a la troncal de la C-32. Aquests aspectes 

incorporen incerteses en el Pla de negoci elaborat pel licitador, el qual aflora unes magnituds no 

acceptables quant al rendiment de la inversió (TIR del 5% tot i incloure un valor de rescat de la 

inversió al final de la vida de la societat) i el signe del flux de caixa acumulat (que no és positiu 

fins l’any 18). 

 

Com a conseqüència d’allò anteriorment exposat la Mesa de contractació acorda, per unanimitat 

dels seus membres, formular i elevar les següents propostes a l’òrgan de contractació: 

 

PRIMER.- MANIFESTAR que la solució aportada per l’empresa SERVICIOS INTEGRALES 

UNITECNIC, S.L no s’ajusta a les necessitats del present expedient. 



SEGON.- En conseqüència, DECLARAR TANCAT, per manca de solució, el diàleg competitiu amb 

l’empresa SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L., 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”. 

 

TERCER.- NOTIFICAR-HO a l’empresa interessada, per al seu coneixement i efectes, i publicar-ho 

en el perfil del contractant de la Corporació. 

 

El Sr. President disposa que es redacti l’acta de les actuacions, i aixeca la reunió a les 12:45 

hores, de la qual en dono fe. 

 

 

 

Sr. Alfons Molons i Antius     Anna Antoja Serra 

President       Secretaria de la Mesa especial 

 

 

 

Vocal núm. 1. Sr. Ramon Llastarry i Canadell 

 

 

 

Vocal núm. 2 Sra. Susanna Romero i Soriano 

 

 

 

Vocal núm. 4 Sr. Josep Pena i Sant 

 

 

 

Vocal núm. 7 Sr. Santiago Pérez Olmedo 

 

 

 

Vocal núm. 8 Sr. Frederic Gràcia i Vila 
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