La Junta de Govern Local en sessió del dia 6 d'abril de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vist que en data 7 d’agost de 2017 l’actual cap del Servei de Contractació emet informe jurídic
favorable en relació a l’adhesió a la compra agregada de serveis de telecomunicacions promogut
per la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET, per cobrir les necessitats en serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Rubí.
Vist que en sessió de data 20 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local acorda: 1)L’adhesió
de l’Ajuntament de Rubí al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el
Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
Telecomunicacions, 2) L’autorització àmplia i expressa al Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, perquè indistintament i en nom i representació de l’Ajuntament de Rubí, puguin obtenir
de qualsevol operador en telecomunicacions les seves dades de facturació i consum, 3)
L’establiment del límit de despesa màxima anual que l’Ajuntament de Rubí preveu destinar a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET per
import de 201.000,53 euros, IVA inclòs (Lot1 un total de 158.790,42 euros i Lot2 un total de
42.410,11 euros), 4) Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per
a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada en el
pressupost municipal i 5) Facultar àmplia i expressament a la senyora Alcaldessa de la corporació
perquè, en representació de l’Ajuntament de Rubí, pugui realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions necessàries per a executar els anteriors acords.
Vist que en data 26 d’abril de 2018 la Presidència del Consorci LOCALRET va enviar a l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, en tant que ens adherim al conveni de referència, una comunicació
informant del recurs especial en matèria de contractació interposat per l’operador VODAFONE
ESPAÑA, SAU davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), contra
l’anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que regeixen el contracte de “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de
Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona”.
Vist que en data 11 de juliol de 2018 el TCCSP va dictar la Resolució 127/2018, mitjançant la qual
es resol el recurs especial en matèria de contractació interposat per VODAFONE ESPAÑA, SAU
contra l’anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte de “Serveis de telecomunicacions per a
la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona”.
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Vist que en data 9 d’abril del 2019, mitjançant Decret de la presidència del Consorci LOCALRET
núm. 2019/12, es va adjudicar la licitació de la contractació centralitzada dels Serveis de
Telecomunicacions. El contracte s’adjudica per lots separats: Lot núm.1 – Serveis de
comunicacions fixes de veu i dades, i lot núm. 2- Servei de comunicacions mòbils de veu i dades,
que han estat adjudicats a l’operadora VODAFONE ESPAÑA, SAU.
Vist que en data 3 de maig de 2019, l’operadora TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU va interposar
recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP) contra l’adjudicació del lot núm. 1 – Servei de comunicacions fixes de veu i
dades. Una vegada interposat recurs, queda en suspens la tramitació del procediment pel que fa
a aquest lot; consegüentment, la seva implantació no es portarà a terme fins a la resolució de
l’esmentat recurs.
Atès que en data 27 de maig de 2019 VODAFONE ESPAÑA, SAU i el Consorci LOCALRET van
formalitzar el contracte del lot núm. 2 – Servei de comunicacions mòbils de veu i dades. Aquest
contracte va entrar en vigor l’1 de juny de 2019, el termini de durada del contracte és de 48
mesos, el contracte podrà ser prorrogat, per mutu acord de les parts, per període no inferiors a un
mes i fins a un màxim de 24 mesos més, tal i com indica la clàusula 4 Durada del contracte del
Plec de Clàusules Administratives del contracte de serveis de telecomunicacions per a la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci LOCALRET, els ajuntaments, consells
comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona.
Atès que el contracte senyalat va entrar en vigor en data 1 de juny de 2019 i que la implantació
general dels serveis objecte del mateix (Lot núm.2 Servei de comunicacions mòbils de veu i
dades) s’haurà de fer en un termini màxim de sis mesos de conformitat amb el previst a la
clàusula 7.4.2.1 del plec de prescripcions tècniques que regula el contracte de serveis de
telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET i,
entre d’altres, els Ajuntaments adherits al procés de contractació agregada de la província de
Barcelona.
Vist que, entre d’altres comunicacions, en data 14 de juny de 2019 es rep la Nota Informativa
número 8 emesa pel Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, per la qual s’informa a
aquesta corporació que la implantació general de la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions començarà al mes de juliol de 2019, un cop l’adjudicatària VODAFONE
ESPAÑA SAU hagi lliurat el pla d’implantació i el Consorci Localret l’hagi validat. Quan Vodafone
rebi el formulari de presa de dades, proveirà les targetes SIM i els terminals associats a cada
numeració i els enviarà a cada ens adherit. Tots els models subministrats tindran garantia mínima
de dos anys per a recanvi de peces.
Vist que en data 26 de juliol de 2019 per acord de Junta de Govern Local s’adjudicà la implantació
general dels serveis de telecomunicacions del Lot núm.2 Servei de comunicacions mòbils de veu i
dades, del contracte de serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu
sector públic, Consorci LOCALRET, per un import total de 42.201,11 euros anuals a favor de
l’operadora adjudicatària del contracte, l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU amb NIF
A80907397.
Vist que en data 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCSP)
va resoldre desestimar el recurs especial interposat per l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA
SAU contra l’adjudicació del lot 1, així com aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació
(Resolució núm. 322/2019 del TCCSP).
Expedient:15/2019/CONT-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13523647403416650133 a https://seu.rubi.cat
2/5

Vist que en data 30 d’octubre de 2019 VODAFONE ESPAÑA, SAU i el Consorci LOCALRET van
formalitzar el contracte del lot núm. 1 – Servei de comunicacions fixes de veu i dades. Aquest
contracte va entrar en vigor l’1 de novembre del 2019, el termini de durada del contracte és de 48
mesos, el contracte podrà ser prorrogat, per mutu acord de les parts, per període no inferiors a un
mes i fins a un màxim de 24 mesos més, tal i com indica la clàusula 4, Durada del contracte, del
Plec de Clàusules Administratives del contracte de serveis de telecomunicacions per a la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci LOCALRET, els ajuntaments, consells
comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona.
Vist que en de data 1 de març de 2021 la responsable de Compres, la TAG de Compres i la cap
de Serveis Informàtics emeten un informe favorable a la implantació general de la compra
agregada del Lot núm.1 del contracte de referència, i a l’aprovació de la despesa prevista en
l’acord de Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2017, per import total de 158.790,42
euros, i que degut a les necessitats actuals s’ha valorat en l’import total de 160.914,77 euros,
segons es justifica en aquest informe tècnic signat en data 01 de març de 2021 per la
responsable i la TAG de Compres, així com la cap de Serveis Informàtics.
Vistos l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; els
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, reconeixen a les administracions
locals capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú.
Vist l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, que determina que les entitats del sector públic
podran centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments atribuint-la a serveis
especialitzats. Les centrals de contractació podran actuar adquirint subministraments i serveis per
altres òrgans de contractació o adjudicant contractes o celebrant acords marcs per a la realització
d’obres subministraments o serveis destinats a aquests altres òrgans de contractació. Les
centrals de contractació s’han de subjectar al que determina el TRLCSP i les seves normes de
desenvolupament respecte a l’adjudicació dels contractes i acords marcs que celebrin.
Vist l’article 205 del TRLCSP que especifica que mitjançant acords, les comunitats autònomes i
les Entitats Locals podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres Comunitats
Autònomes o Entitats Locals.
Vist l’informe emès per la TAG de contractació en data 4 de març de 2021.
Vista nota de conformitat del Secretari General de l’Ajuntament de data 9 de març de 2021
Vista la proposta signada per la Directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i pel regidor
de Planificació Territorial, Seguretat i Serveis a les empreses de data 10 de març de 2021.
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Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar la implantació general del projecte s’haurà de fer en un termini màxim 6 mesos
a comptar des de l’entrada en vigor del contracte formalitzat amb VODAFONE ESPAÑA SAU en
data 1 de novembre de 2019, de conformitat amb el previst a la clàusula 7.4.2.1 del plec de
prescripcions tècniques que regula el contracte de serveis de telecomunicacions.
La durada del contracte és de 48 mesos, el contracte podrà ser prorrogat, per mutu acord de les
parts, per període no inferiors a un mes i fins a un màxim de 24 mesos més.
Segon.- Aprovar les despeses anuals associada a la implantació general dels serveis de
telecomunicacions i que es va comprometre per acord de Junta de Govern Local de data 20 de
setembre de 2017 una despesa associada a la compra agregada al Lot 1 Servei de
comunicacions mòbils de veu i dades, de 160.914,77 euros anuals a favor de l’operadora
adjudicatària del contracte, VODAFONE ESAPAÑA, SAU amb NIF A80907397 a càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2U013-9209B-22200 i el trasllat d’aquesta resolució a la
Intervenció general per la comptabilització en fase definitiva del documents comptables en fase
prèvia núm. 920210001225, 920219000041 i 920219000042.
L’execució del contracte s’ha de sotmetre a la condició suspensiva d’existència del crèdit adequat
i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquest contracte als exercicis corresponents.
Així mateix, l’execució del contracte comportaria despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Tercer.- Traslladar aquest acord als serveis municipals interessats.
Quart.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
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L'alcaldessa,

El secretari general

07/04/2021 13:17:17

07/04/2021 11:28:11

Expedient:15/2019/CONT-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13523647403416650133 a https://seu.rubi.cat
5/5

