Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme,
CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 293/13 de data 8 de novembre de 2013, el
President del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal
següent:
“Vist que la Comissió Permanent del Ple, celebrada en sessió ordinària de data 8 d’octubre
de 2013, va aprovar inicialment 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, SL encarregada del desplegament i l’explotació de la Xarxa
Comarcal de Banda Ampla del Maresme,
Vist que en data 8 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 8670, l’empresa
“Aggaros Serveis Avançats de Telecomunicacions S.L.” en la condició d’adjudicatària del
contracte administratiu per a la consultoria i assessorament per realitzar la selecció d’un
soci privat per constituir l’empresa SITMAR, posa en coneixement d’aquest Consell
Comarcal que ha apreciat un error material en l’apartat de criteris valorables del
Document Descriptiu,
Vist l’informe emès pel politòleg i l’assessora de l’àrea de Cooperació Municipal i
Planificació de data 8 de novembre, de proposta de rectificació de l’error material
observat,
Atès l’article 74 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, Reguladora del Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que
estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes, i la competència és de l’òrgan que ha dictat l’acte,
Atès que l’òrgan competent és la Comissió Permanent del Ple i la propera sessió ordinària
està prevista que se celebri en data 12 de novembre de 2013, però que el termini de
presentació de sol·licituds de presentació al diàleg competitiu acaba el 13 de novembre,
s’escau exercir les facultats de la presidència de la Corporació tal com resta motivat
l’exercici de la competència descrita a l’apartat e) del punt 13.1 del text refós de la Llei
d’Organització Comarcal i l’apartat k) de la Llei 11/99 que modifica la Llei de Bases de
Règim Local, que preveu que el president de la corporació està facultat per a adoptar
resolucions administratives amb caire d’urgència en matèries que siguin competència del
la Comissió Permanent del Ple, donant-ne compte a la propera sessió que aquest celebri a
efectes de la seva ratificació,

En ús de les facultats que tinc atribuïdes
HE RESOLT
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material de transcripció advertit en el Document Descriptiu
(pàgs. 29-31) que ha de regir la contractació, mitjançant diàleg competitiu, d’un soci
privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, SL encarregada del desplegament i
l’explotació de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, aprovat per la Comissió
Permanent del Ple reunida en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2013, en els termes
següents:
“B.1 Experiència en gestió o manteniment d’infraestructures de comunicacions
electròniques ( de 0 a 10 punts)
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 10 punts.
(...)
B.6 Experiència en explotació d’infraestructura de xarxa passiva (de 0 a 10
punts)
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 200 km: 1 punt

•

201km a 500 km: 5 punts

•

>500 km: 10 punts

(...)
B.9 Disponibilitat de centres de manteniment propis (de 0 a 20 punts)
El licitador haurà d’acreditar la disponibilitat de centres de manteniment propis. Es
valorarà aquest criteri en base a la ubicació geogràfica dels centres:
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: 15 punts

•

1 o més centres ubicats entre 31 i 100 km en línia recta de Mataró: 5 punts

•

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

SEGON.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple que se
celebri, a efectes de la seva ratificació.”
I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per
ordre i amb el vistiplau del president, a Mataró, a 8 de novembre de 2013.
Vist i plau
El president
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