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ACTA DE LA PRIMERA SESSIÒ DEL DIÀLEG COMPETITIU CELEBRAT 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. 

 

A la Sala de Reunions del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, núm. 1 de Mataró, 

essent les 9:30 hores del dia 7 d’abril 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 núm. 2: Assessora de l’Àrea de Cooperació Municipal i Planificació del Consell 

Comarcal del Maresme. Sra. 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. 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 

 

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. 

 

Excusa la seva presència el vocal número 1: Gerent del Consell Comarcal del Maresme. Sr. Ramon 

Llastarry i Canadell. 

 

L’objecte de la reunió és celebrar la primera ronda de Diàleg Competitiu per a la contractació 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, amb l’empresa SERVICIOS 

INTEGRALES UNITECNIC, S.L, convidada a participar mitjançant escrit amb registre de sortida de 

data 26 de març núm. 1173. 
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Per part de l’empresa hi són presents les següents persones amb poder de representació especial, 

que resulta de l’escriptura de poder especial, atorgada davant del notari de l’Il·lustre Col·legi de 

Catalunya, amb residència a Barcelona, Sr. Salvador Farrés Reig, a 17 de març de 2014, sota el 

núm. de protocol 637, perquè en nom i representació de “SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, 

S.L.” com a apoderats de forma solidària, puguin representar a la societat en tot allò referent a 

l’esmentat procés de diàleg competitiu: 

 

• Sr. Jordi Soler Cantalosella amb DNI 77912419B 

• Sr. Joan Cervera Martínez amb DNI 43533731K 

• Sr. Roberto Rodríguez García amb DNI 77617335V 

• Sra. Natalia Gómez Camino amb DNI 46353188T 

• Sr. Josep Pagés Rejsek amb DNI 36694035E 

 

El Sr. President de la Mesa especial de diàleg competitiu obre la sessió, dóna la benvinguda als 

assistents i es fan les oportunes presentacions entre els participants de les dues institucions. 

 

Acte seguit el Sr. President de la Mesa explica als assistents que les altres dues empreses 

convidades NextiraOne España, S.L. i Cablerunner Iberica, SL, han declinat la seva participació 

mitjançant escrits adreçats al Consell Comarcal del Maresme amb registre d’entrada de 19 de 

març núm. 2356, i registre d’entrada de 27 de març núm. 2573, respectivament. 

 

A continuació per part del Consell Comarcal es comunica als assistents que es va mantenir una 

reunió amb els representants de l’empresa Telefònica de España S.A. Unipersonal, en relació el 

contenciós administratiu interposat per aquesta empresa, contra l’Acord de la Comissió Permanent 

del Ple d’aquest Consell Comarcal celebrada en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2013, en el 

que es va aprovar la convocatòria de la licitació, mitjançant diàleg competitiu, per a la 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 (XCBAM), i que de les converses 

mantingudes es desprèn que Telefònica de España S.A. Unipersonal, té la intenció de retirar el 

recurs interposat, tot i fent l’observació que de moment es tracta d’una declaració d’intencions 

sense que a hores d’ara el Consell Comarcal del Maresme hagi rebut cap notificació oficial al 

respecte. 

 

A continuació el Sr. President de la Mesa obre el sobre de la proposta efectuada per l’empresa 

convidada, “SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.”, que va tenir entrada a aquest Consell 

Comarcal en data 19 de març amb núm. de registre 2355, i els representants de l’empresa 

procedeixen a fer la presentació de la seva proposta. Aquesta s’adjunta a la present acta com 

ANNEX. 

 

D’entrada l’empresa manifesta que tenen dubtes jurídics i de viabilitat econòmica que seran 

tractats en l’apartat de consideracions finals.  
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Acte seguit inicien la lectura i exposició de tots els apartats de la mateixa, que són els que figuren 

a continuació: 

 

1. Introducció. 

 

2. Solució tècnica i propostes de millora. 

2.1. Solució requerida 

2.2. Solució proposada 

 

3. Catàleg de serveis. 

3.1. Serveis d’Autoprestació i Majoristes 

3.2. Àmbit dels serveis 

3.3. Catàleg: Servei de connexió Ethernet punt a punt 

3.3.Catàleg: Servei de fibra fosca 

3.3.Catàleg: Servei de coubicació 

 

4. Pla de desplegament. 

 

5. Pla de migració i posada en marxa. 

5.1. Fases de treball del pla de migració 

5.2. Fase de execució del pla de migració per la xarxa passiva 

5.3. Posada en marxa del model de explotació 

 

6. Pla d’explotació: Introducció. 

6.1 Estructura organitzativa. 

6.1. Estructura organitzativa: Nucli operatiu de control de xarxa (NOC) 

6.2. Processos operatius 

6.2. Processos operatius: Exemple de mapeig de procés operatiu del model eTOM 

6.3. Eines i sistemes 

6.3. Eines i sistemes: Exemples il·lustratius d’eines utilitzades 

 

7. Pla de retorn. 

7.1. Detalls del pla de retorn 

7.2. Fases del pla de retorn  

 

8. Pla d’inversions compromeses. 

8.1. Inversions totals  

 

9. Pla de negoci. 

9.1. Principals hipòtesis 

9.2. Demanda 

9.2. Demanda: Majorista 

9.3. Despeses 
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9.4. TIR del projecte – Proposta CCM 

9.4. TIR del projecte – Proposta UNITECNIC 

 

10. Consideracions per a la viabilitat del projecte. 

 

 

A continuació es transcriuen els aspectes més rellevants de cada un dels apartats que han estat 

objecte de comentari per part dels assistents, i que serviran per ajudar a trobar la millor solució 

entre les parts a dialogar, entenent que els apartats no comentats en aquesta acta han estat 

objecte de lectura sense ser comentats i es donen per reproduïts en l’annex a l’acta. 

 

Apartat 2 - Solució tècnica i propostes de millora 

2.- Solució tècnica i propostes de millora: exposen que la seva proposta és diferent a la 

descrita en el programa funcional aprovat pel Consell Comarcal del Maresme, en el sentit que 

proposen disminuir les inversions però amb el mateix grau de fiabilitat. 

2.2.- Solució proposada: Es tracta d’oferir una solució linial en comptes de la topologia de la 

xarxa formada per dos anells aixafats amb nòdul al Tecnocampus de Mataró. Afegeixen que enlloc 

de dos equips a cada municipi, creuen que amb un sol equip és suficient. S’exclou el regenerador 

de senyal i l’agregador òptic se situaria a Mataró ab huosint al CPD del Tecnocampus. 

 

Apartat 3 – Catàleg de serveis 

3.1.- Serveis d’Autoprestació i Majoristes 

3.2.- Àmbit dels serveis 

S’oferirien els mateixos serveis tant pel que fa a l’autoprestació com al mercat majorista: servei 

de connexió ethernet punt a punt, servei de fibra fosca i servei de coubicació. 

 

3.3.- Catàleg: Servei de connexió Ethernet punt a punt 

3.3.- Catàleg: Servei de fibra fosca 

3.3.- Catàleg: Servei de coubicació 

En l’exposició d’aquest tres apartats valoren molt bé la opció que ha pres l’Ajuntament de 

Barcelona, permetent aprofitar els terrats d’edificis municipals i part del mobiliari urbà per a 

instal·lar antenes de telefonia mòbil que permetin el desplegament del 4g. Proposen replicar 

aquesta mesura als ajuntaments de la comarca. 

 

Un representant del Consell Comarcal pregunta si hi ha més serveis de valor afegit en la part 

d’autoprestació ja que s’havien identificat més serveis. Per part de l’empresa responen que no ho 

han avaluat. 

 

Apartat 4 Pla de desplegament: L’empresa exposa que, tal com es descriu al Programa 

Funcional, es preveu un pla de desplegament del projecte SITMAR en funció del pla de 

desplegament previst per a la xarxa XCBAM.  

 

19 Municipis en fase 1 (any 1 del contracte)  
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11 Municipis en fase (any 2 de contracte)  

 

Es considera un punt de desplegament municipal a cada municipi al que es connectaran tant els 

serveis d’autoprestació com els serveis majorista. És important posar de manifest que caldrà accés 

24x7 a aquestes dependències municipals per resoldre les incidències i garantir els ANS 

compromesos.  

Addicionalment es considera el desplegament de zones industrials al llarg dels 5 primers anys de 

contractes:  

 

 Any 1 

 

Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

MUNICIPIS 

 

Municipis fase 1 Municipis fase 2    

ZONES 

INDUSTRIALS 

 3 parcs 

empresarials: 

•Premià de Mar 

•Tordera 

•Sant Andreu de 

Llavaneres 

4 parcs 

empresarials: 

•Mataró 

•Pineda de 

Mar 

•Alella 

5 parcs 

empresarials: 

•Argentona 

•Arenys de 

Munt 

•Cabrils 

2 parcs empresarials: 

•El Masnou 

•Vilassar de Mar 

 

Després d’aquesta exposició, l’empresa pregunta si aquest lloc disposa d’accés 24x7 i si té cost o 

és gratuït. En el pla de negoci no han considerat cost addicional, ja que ho consideren 

autoprestació (un punt municipal a cada municipi sense cost). Es tracta d’una qüestió important ja 

que ha de permetre donar accés majorista. 

 

Tanmateix, en el diàleg s’evidencia la possibilitat que els ajuntaments exigeixin l’abonament d’una 

taxa d’ús privatiu del domini públic o similar.  En aquest sentit el Consell Comarcal del Maresme 

proposa que s’elabori un protocol per regular això. L’alternativa seria la instal·lació d’armaris de 

carrer però no s’ha contemplat en el Pla de negoci. 

 

Per connectar parcs empresarials comenten que deixaran un punt de presència d’entrada amb els 

que estan a la vora de la troncal (800 metre màxims de distància). Els parcs de Mataró que estan 

a prop del Tecnocampus, ja estan connectats, i per tant no els han considerat. Des del Consell 

Comarcal es detecta que falten polígons que no s’han considerat i s’acorda facilitar la seva 

localització. 

 

Apartat 5 - Pla de migració i posada en marxa. 

5.1. Fases de treball del pla de migració 

5.2. Fase de execució del pla de migració per la xarxa passiva 

 

En aquests dos apartats, el Consell Comarcal del Maresme exposa que la part que ja ha estat 

assumida pel propi Consell, ho continuarà fent per estandarditzar els procediments. El Consell 

continuarà coordinant amb els ajuntaments, tot i que és un cost difícil de convertir en valor 
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econòmic, però s’aporta des del Consell Comarcal del Maresme. En tot cas abans de fer l’auditoria 

del pla de migració s’haurà d’abordar. 

 

Apartat 6 - Pla d’explotació: Introducció. 

 

En l’exposició d’aquest apartat, l’empresa conclou que hi destinaran d’entrada dues persones, 

l’any 1 acabarà amb 2,5 persones i l’any últim amb 3,8 persones. L’empresa comenta que han 

ajustat molt l’estructura organitzativa. El projecte no dóna per més i tot i així de moment no 

surten els números. El disseny que han fet és operatiu, no aporten més personal perquè darrera hi 

ha una empresa que ja té una estructura funcional. 

 

Davant la pregunta de l’empresa, el Consell Comarcal comenta que no té previst contractar a 

ningú, en tot cas farà les funcions de fiscalització. En el document descriptiu està prevista la figura 

del delgat. El personal que necessita l’empresa l’ha de posar l’empresa . Seria difícil plantejar una 

cessió de personal o una excedència forçosa de personal vers l’empresa. 

 

L’empresa fa la reflexió de que el personal que ha estar al capdavant d’aquest projecte té dues 

grans funcions, la primera fer que el motor funcioni i la segona que les persones que hi ha de ser, 

han de tenir coneixement del territori, conèixer el seu dia a dia, són les persones claus per 

garantir un bon volum de vendes. La resta de la gestió es farà des de la seu de l’empresa a 

Barcelona. 

 

El Consell Comarcal pregunta si han imputat despeses generals i l’empresa respon afirmativament. 

 

Apartat 8 - Pla d’inversions compromeses 

 

L’article 23 del Document descriptiu que regeix el present procediment regula les Bases 

econòmiques de la Licitació, i estableix que sense perjudici de que les condicions econòmiques del 

Contracte es determinaran en base als resultats del diàleg competitiu i amb l’objectiu d’establir 

paràmetres que serveixin de fonament per el seu desenvolupament amb els aspirants interessats, 

s’han establert les següents quantitats de referència per l’execució de l’actuació global i integrada: 

El total d’inversions inicials estimades a executar per SITMAR es corresponen a 1.518.000 € i es 

descomponen en els següents conceptes: 

 

− Desplegament d’infraestructura de xarxa passiva per a connexió amb la C-32: 466.000 € 

− Desplegament addicional de la connexió al municipi de Cabrils i Caldes d’Estrac (pendent 

licitació fase II): 262.000€ (pendent licitació Fase II) 

− Drets d’ús d’infraestructures municipals: 200.000 € 

− Equipament actiu de xarxa: 490.000 € 

− Implantació de Sistemes d’Informació (OSS / BSS): 100.000 € 
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Addicionalment SITMAR haurà de fer front a les inversions necessàries per tal de cobrir la 

demanda majorista que pugui sorgir durant la vida del contracte. Aquestes inversions hauran de 

ser íntegrament executades amb fons provinents del soci privat. 

 

Així mateix, es realitzaran re-inversions per actualització d’equipament actiu i Sistemes 

d’Informació a partir de l’any 7 del contracte per un import promig anual de 260.000 €.  

 

Respecte al capítol d’ingressos, el CCM abonarà a SITMAR el preu unitari màxim per seu 

connectada indicat a l’apartat de “Preus dels serveis d’autoprestació” del Programa Funcional 

annexat al present document, en un escenari de 20 anys de durada del Contracte. Aquest import 

s’actualitzarà cada any segons l’IPC internaual. 

 

Finalment, tal i com es detalla en el Programa Funcional, SITMAR haurà de satisfer al Consell 

Comarcal econòmica un cànon en concepte d’ús infraestructures públiques posades a disposició 

del mercat majorista. 

 

Part d’aquest cànon es capitalitzarà a l’any 1 del projecte. El valor inicial d’aquest valor capitalitzat 

serà de 262.000 € que hauran de ser abonats pel soci privat.  

 

Per a la resta d’anualitats des de l’any 2 al any 20, el valor del cànon serà el següent: 

 

• En cas que l’accés als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac es realitzi mitjançant fibra òptica 

desplegada per SITMAR, el cànon serà de 35.000 €/any 

• En cas contrari, és a dir, que l’accés als municipis de Cabrils i Caldes d’Estrac sigui realitzat pel 

CCM a través de la licitació de la Fase II, el cànon anual serà de 39.200€/any. 

 

Tots els imports esmentats son sense IVA i sense actualitzar. A l’efecte del seu càlcul s’ha tingut 

en compte allò previst en l’article 88 del TRLCSP. 

 

És en aquest sentit que l’empresa explica que entre el 2n i 5è any es realitzarà el desplegament 

en els parc empresarials. L’autoprestació serà ja el primer any i el segon any pel que fa a la fase 

II. 

 

En quant a la connexió a la troncal de la C32, gestionada per Invicat, l’empresa planteja el dubte 

de que no tenen clar si hi ha canalització, si s’han de llogar els tubs. El Consell Comarcal del 

Maresme respon que la concessionària indicarà qui ho pot fer, però en tot cas l’empresa ho haurà 

de pagar. 

 

L’empresa explica que han incorporat la capitalització del cànon. El cànon avançat dels 18 anys ho 

assimilen a un concepte d’inversió. 
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Apartat Pla de negoci. 9.1. Principals hipòtesis. 

 

L’empresa ha considerat que la demanda d’autoprestació està garantida, però tot i així el preu no 

resulta suficient per cobrir les expectatives de rendibilitat. Han considerant l’evolució dels preus 

amb l’increment de l’IPC. Consideren els ingressos d’autoprestació garantits durant 20 anys de 

contracte, considerant que el primer any de contracte els ingressos s’activen a partir del sisè mes. 

 

El pla de desplegament és el cost de l’obra. L’autoprestació capitalitza el cost del cànon. Com que 

l’any 20 hauran d’haver renovat la totalitat dels equips adverteixen que és una inversió important 

que desestabilitza el pla de negoci. 

 

El manteniment de la fibra queda establert a 250€/km.  

 

Comenten que la fibra de la C32 l’han comptat en el lloguer que posen, que han fet l’anàlisi amb 

les hipòtesis que ha marcat el Consell Comarcal del Maresme en el programa funcional. 

 

9.2. Demanda 

 

Proposen un preu mig de 500.-€ en el mercat majorista, per un servei de 200 MBPS (megues). 

Expliquen la demanda majorista amb un quadre que queda resumit en: 

Any 1 a 5 – serveis i activitats. 

Any 5 – 65 serveis i activitats. 

Any 10 – 89 serveis i activitats. 

Any 15 – 104 serveis i activitats. 

Any 20 – 104 serveis i activitats. 

 

Mataró, al ser un municipi amb més serveis, la mitja de preu queda establerta en 500.-€  

 

El servei de 200 MBPS a 500.-€, d’aquí a 10 anys serà més de 200MBPS però el preu serà igual. El 

segon municipi és Argentona perquè té polígons industrials associats. 

 

El Consell Comarcal pregunta si l’empresa disposa d’algun acord comercial amb ADIF de lloguer de 

fibres al pas per la comarca. La resposta és negativa. 

 

L’empresa comenta que han previst una demanda esperada majorista 900.000€ de recurrent 

anual a l’any 20, i que han intentat ser extremadament realistes. El Consell Comarcal comenta que 

en la seva oferta hi ha poca capacitat de risc, i l’empresa reitera que creuen que han arriscat molt, 

creuen que és una hipòtesi molt realista. 

 

9.3 Despeses 
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L’empresa fa una anàlisi de les despeses. Pel que fa a les de personal han ajustat molt, 2-3 

persones segons puguin retribuir, més un becari. El primer any calculen una mitja de 2,6 persones 

quedant el servei establert l’últim any en una mitja de 3,8 persones. 

 

El director del projecte estarà al 100% des del primer dia, i l’empresa posarà a disposició del 

servei els departaments de recursos humans, explotació, administratius... 

 

Quan l’empresa exposa el costos d’operació i manteniment comenten com està el tema de la 

concessió de l’autopista, que saben que ara el concessionari, INVICAT, ho és fins l’any 2021, i no 

saben res dels preus de la nova concessionària.  

 

El Consell Comarcal comenta que negocia amb la D.G. de carreteres, que és el titular de la 

infraestructura de carreteres. 

 

Per part del Consell Comarcal es parla de l’actualització del cànon, que aquest s’ha d’actualitzar 

amb l’IPC, d’acord amb el previst al document descriptiu. El cànon l’aprova el Consell Comarcal del 

Maresme que és qui el regula. L’empresa comenta que el cànon blinda el projecte, que és un tema 

a revisar en funció de si és un projecte amb ajudes d’estat. El Consell Comarcal va exposar que el 

cànon, com a preu per a la cessió de la infraestructura, ha de ser com a mínim al preu de mercat 

actual, i per tant és necessari obtenir aquesta dada per eliminar qualsevol possible reclamació. 

 

El cànon establert actualment és de 39.200,00.-€ 

 

Quan es tracta del tema de les llicències de programari, el Consell Comarcal del Maresme comenta 

que és un cost directe, el cost és de 26.000.-.-€ any. 

 

Pel que fa a les despeses, l’empresa comenta que han imputat el mínim. En el llistat de despeses 

han incorporat les vendes i el màrqueting que és directament proporcional a les vendes.. 

Consideren que al no garantir la demanda d’autoprestació, els números no els surten. Han previst 

que haurien d’incrementar el preu en aproximadament un 300% mantenint els imports tenint en 

compte que s’activa tot als sis mesos d’iniciar el projecte. 

 

A les 12:40 hores s’absenta de la reunió la Vocal núm. 2: Assessora de l’Àrea de Cooperació 

Municipal i Planificació del Consell Comarcal del Maresme. Sra. Susanna Romero i Soriano 

 

Apartat 10.-  Consideracions per a la viabilitat del projecte 

 

L’empresa comenta que hi ha deu punts claus perquè el projecte s’assoleixi amb èxit. 

 

1.- Hi ha d’haver un compromís de la demanda d’autoprestació. En cas contrari és difícil abordar el 

projecte. 
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2.- El Consell Comarcal del Maresme hauria d’explicar quins paràmetres es poden reduir, si 

l’empresa els coneix podrà reduir els seus números. 

 

3.- La solució tècnica aportada per l’empresa és més econòmica i més eficient. Demanem que es 

tingui en compte el que ells han proposat. 

 

4.- Incrementar el preu del servei d’autoprestació, o en tot cas si no és únicament el preu, podria 

ser en ample de banda. Si un municipi contracta 100 MBPS i es pot donar més servei, queda 

justificat l’increment de preu. 

 

5.- Disminuir el cost de dret d’ús d’infraestructures. Si es relaxa, el cost es pot assumir i millora el 

pla de negoci.  

 

6.- Modificar el tema de la renovació dels equips als 7 anys i just abans de finalitzar els 20 anys de 

contracte. Relaxar aquest paràmetre ajudaria bastant a millorar l’oferta. 

 

7.- Demanem amortitzar les infraestructures a més llarg termini.  

 

8.- El valor residual calculat al final del contracte, és a dir l’any 21, hauria de ser assumit pel 

proper adjudicatari gestor de la Xarxa Banda Ampla. 

 

9.- Intentar ampliar la demanda majorista per a la connexió de seus d’altres administracions 

públics. 

 

En quant a l’autoprestació, l’empresa proposa que el municipi que no vulgui garantir la demanda, 

d’entrada no sigui connectat, per tant si no es connecta no hi ha electrònica, i per aquest motiu 

proposen eliminar l’obligació d’acabar de construir la troncal si no hi ha demanda. També 

proposen, en aquests casos, no pagar el cànon corresponent. Es reafirmen en la proposta 

d’eliminar l’obligació que està establerta de connectar des del dia zero tot el territori encara que 

no hi hagi demanda. No instal·lar ni el punt de presència, no carregar a SITMAR d’un actiu que té 

uns costos de manteniment, amortització... Aquesta proposta ajudarà a disminuir el cànon. 

 

El Consell Comarcal del Maresme pregunta a l’empresa que cobren als ajuntaments per 10 MGPS i 

50 MGPS. L’empresa respon que cobren el preu marcat pel Consell Comarcal del Maresme però 

s’hauria de multiplicar per 3,3 per quadrar els números. 

 

Acte seguit pren la paraula l’assessor jurídic de l’empresa que pregunta si la societat està 

constituïda. El Consell respon que no està activa ni constituïda, quan entri el soci escollit s’acudirà 

a notari i es constituirà. 

 

També pregunten si els estatus s’hauran de modificar , quan i com. La resposta que dóna el 

Consell és que del diàleg sortirà una proposta econòmica, tècnica i jurídica que s’haurà de reflectir 

en els estatuts, per tant si que estan subjectes a modificació.  
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També proposa l’empresa que es pugui delimitar bé l’objecte del contracte en els estatus, tenint 

en compte la durada temporal de la societat, ja que si fos mercantil seria indefinida. La resposta 

del Consell es que si es podrà delimitar, tal i com ja s’ha expressat en el paràgraf anterior, i que 

quan s’acabi el període de durada de la societat, els seus actius revertiran a l’administració 

comarcal convocant del present procediment, tal i com regula el Reglament d’Obres Activitats i 

Serveis dels ens locals. (ROAS). 

 

L’empresa pregunta sobre el dubte sorgit en la lectura del document descriptiu, concretament de 

l’article 17.2 Capital Social de la Societat Mixta i aportacions dels socis públic i privat, que preveu, 

entre altres, que la constitució de la societat mixta no s’efectuarà ex novo sinó mitjançant la 

transformació de la societat pública SITMAR. El Consell respon que és un error material de 

transcripció, i que efectivament la societat serà constituïda ex novo. 

 

De totes aquestes reflexions sorgeix la proposta de l’empresa número 10. 

 

10.- S’haurà de concretar la participació en els estatuts que serà 80% per part del soci privat i 

20% per part del Consell Comarcal del Maresme . 

 

Pregunta l’empresa quina interpretació té l’art 17è dels estatuts quan preveu que s’ha de posar a 

disposició el know how. El Consell respon que el soci haurà d’aportar de forma gratuïta tot el que 

sap sobre la matèria de que tractarà i que constituirà l’objecte de la societat. 

 

L’empresa comenta que els beneficis no es poden aplicar a dividends ja que va en contra dels 

números fets. 

 

També demanem que s’acoti el que preveuen els estatuts en el seu article 35, que llegeixen: “En 

el cas d’haver remanent, aquest s’ha de repartir entre els socis. El repartiment s’ha de fer en els 

termes del que la Junta General acordi, que haurà de respectar, en tot cas, la regla següent: En el 

cas que el benefici societari després d’impostos sigui superior a un 10% de la facturació total de 

l’exercici, el Consell Comarcal del Maresme participarà d’aquest escreix en un 30%”, i la seva 

explicació. El Consell Comarcal va respondre que està en disposició de concretar tots els conceptes 

de l’article referit. 

 

El Sr. President disposa que es redacti l’acta de les actuacions, i aixeca la reunió a les 13:30 

hores, de la qual en dono fe. 

 

Per part del Consell Comarcal del Maresme  

 

 

 

Sr. Alfons Molons i Antius     Anna Antoja Serra 

President       Secretaria delegada 
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Vocal núm. 1.      Vocal núm. 2 

Sr. Ramon Llastarry i Canadell   Sra. Susanna Romero i Soriano 

 

 

 

 

Vocal núm. 3      Vocal núm. 4 

Sr. Jorge Plumed Méndez   Sr. Josep Pena i Sant 

 

 

 

 

Vocal núm. 5      Vocal núm. 6 

Sr. Marc Realp Campalans   Sr. Josep Solé i Ferrando 

 

 

 

 

Vocal núm. 7      Vocal núm. 8 

Sr. Santiago Pérez Olmedo   Sr. Frederic Gràcia i Vila 

 

 

 

Per part de l’empresa SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L han assistit els següents 

representants: 

 

 

 

Sr. Jordi Soler Cantalosella   Sr. Joan Cervera Martínez  

 

 

 

Sr. Roberto Rodríguez García    Sra. Natalia Gómez Camino  

 

 

 

 

Sr. Josep Pagés Rejsek  


