MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
1. Identificació de l’expedient
Expedient X2021000540
Servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa (CASG) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).
2. Justificació de la necessitat del contracte:
En data 26 d’agost de 2020 el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar conveni de col·laboració amb el
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, juntament amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa, per tal d’agilitzar aquelles contractacions que les tres organitzacions comparteixen i tenen en
comú, en virtut de l’article 31.2 de la Llei 9/2017, de 8 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Aquest conveni determina i especifica la col·laboració per la licitació de subministraments i serveis que es
on, entre d’altres, serveis informàtics.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i el Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) disposen de serveis de telecomunicacions: Internet,
telefonia fixa i telefonia mòbil. És necessari disposar d’aquests serveis per seguir desenvolupant les
tasques diàries.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans:
El Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG) i el Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) han de recórrer a la contractació externa d’aquest
servei ja que no disposen d’equipament informàtic propi que pugui realitzar les funcions de
telecomunicacions: Internet, telefonia fixa i telefonia mòbil.
4. Repercussions del contracte en el compliment per part del Consell Comarcal dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
-

El present contracte no altera la situació d'equilibri o superàvit estructural.
Existeix capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit,
deute públic i morositat de deute comercial.
Permet contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera.
La present contractació esta orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la qualitat, a la fi de la
qual s'aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i de millora de la gestió del sector públic.

5. DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte del contracte:
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Servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG), del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa (CASG) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA).
b) Lloc de prestació del contracte (Codi Nuts):
ES512 COMARCA DE LA GARROTXA
c) Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte:
64200000-8 - Serveis de telecomunicacions
d) Termini del contracte: 2 anys des de la data d’adjudicació.
Pròrrogues: el contracte podrà tenir 1 pròrroga de 2 anys de durada.
e) Pressupost base de licitació: (per la durada inicial sense pròrrogues):
LOT 1 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
- Import (IVA inclòs): 45.600,06€
- Import (sense IVA): 37.686,00€
- Import IVA: 7.914,06€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%
LOT 2 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
(CASG)
- Import (IVA inclòs): 70.000,05€
- Import (sense IVA): 57.851,28€
- Import IVA: 12.148,77€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%
LOT 3 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
DE LA GARROTXA (SIGMA)
- Import (IVA inclòs): 8.631,27 €
- Import (sense IVA): 7.133,28 €
- Import IVA: 1.497,99 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Preu màxim anualitat:
LOT 1 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
- Import (IVA inclòs): 22.800,03€
- Import (sense IVA): 18.843,00€
- Import IVA: 3.957,03€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%
LOT 2 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
(CASG)
- Import (IVA inclòs): 35.000,02€
- Import (sense IVA): 28.925,64€
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-

Import IVA: 6.074,38€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%

LOT 3 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
DE LA GARROTXA (SIGMA)
- Import (IVA inclòs): 4.315,63 €
- Import (sense IVA): 3.566,64 €
- Import IVA: 748,99 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Els preus del contracte s’han fixat tenint en compte les actuals tarifes d’aquests serveis disponibles
al mercat, estimant que un 81% corresponen a costos directes i un 19% a costos indirectes
(despeses generals i benefici industrial).
Valor estimat del contracte: 205.341,12 € (inclou la durada principal del contracte, les possibles
pròrrogues i les modificacions previstes en el pcap, sense iva)
a) Revisió de preus:
No
D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació
de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la desenvolupa, no procedeix
la revisió de preus d’aquest contracte.
b) Procediment de licitació:
Obert
Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst per
contractes de serveis amb valor estimat entre 139.000,00€ i 214.000,00 €.
c) Divisió de l’objecte del contracte en lots:
Si
 Número de lots: 3
 Número, nom i contingut de cada lot:
- LOT 1 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
- LOT 2 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA
GARROTXA (CASG)
- LOT 3 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT
PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
 A quants lots es pot presentar cada empresa: 3
 Número màxim de lots que es poden adjudicar a cada licitador/a: 3
d) Consignació pressupostària amb càrrec a la partida següent:


LOT 1 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Aplicació 2021 20 920 222000 – Telefonia i dades
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LOT 2 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA
GARROTXA (CASG)
Aplicació 2021 00 231 22200 - Telèfon



LOT 3 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT
PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
Aplicació 2021 01 920 22200 – Comunicacions Telefòniques

Requisit/s de capacitat:
No es requereixen requisits específics en aquesta licitació.
e) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional:
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles, per import igual o superior a 1,5 vegades el pressupost base de licitació del
lot o lots als quals es vulgui optar, segons la següent taula:
Solvència econòmica i financera
Lot/s al/s qual/s es vol optar Import mínim exigit (IVA exclòs)
1
56.529,00 €
2
86.776,92 €
3
8.741,88 €
1i2
143.305,92 €
1i3
65.270,88 €
2i3
95.518,80 €
1, 2 i 3
152.047,80 €
Justificació: Atenent a l’objecte del contracte i al perfil dels possibles licitadors, es considera que el
mitjà requerit és el que millor pot acreditar la seva solvència econòmica i financera.
Solvència tècnica o professional:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que es troben en el seu poder que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
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Com a mínim, cal que l’import anual acumulat en un dels anys sigui igual o superior al que s’indica
a la taula següent, en funció del/s lot/s al/s qual/s es vulgui optar:
Solvència tècnica i professional
Lot/s al/s qual/s es vol optar Import mínim exigit (IVA exclòs)
1
26.380,20 €
2
40.495,90 €
3
4.079,54 €
1i2
66.876,10 €
1i3
30.459,74 €
2i3
44.575,44 €
1, 2 i 3
70.955,64 €
En cas que es tracti d’una empresa de nova creació (entenent com a tal la que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys) haurà d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació de:
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants
en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents.
El mínim exigit és disposar d’un tècnic amb titulació d’enginyeria de telecomunicacions i una
experiència mínima de 3 anys en implantacions de serveis de telecomunicacions per import igual o
superior a 38.500€.
Per acreditar que es disposa d’aquest mínim caldrà identificar al tècnic designat i adjuntar-ne el
currículum, les titulacions i qualsevol document que permeti acreditar-ne l’experiència de forma
fefaent.
Justificació: Atenent a la naturalesa de l’objecte del contracte i a les característiques de les
prestacions a realitzar, es considera que el mitjà requerit és el que millor pot acreditar la seva
solvència tècnica o professional.
Substitució de la documentació acreditativa de la solvència per la classificació:
D’acord amb l’article 77.1.b de la LCSP, la solvència dels licitadors es podrà acreditar,
alternativament als mitjans enumerats anteriorment, mitjançant la classificació del licitador en el
grup i categoria que seguidament s’assenyalen:
Grup V – Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions – Categoria 1
f) Criteris d’adjudicació
LOT 1 Puntuació total: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
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Fórmula:

Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
Justificació de la fórmula utilitzada: Aquesta fórmula atorga la màxima puntuació a l’empresa
que ha ofert el servei pel menor preu, prorratejant les altres ofertes.
2. Altres criteris automàtics (Total 30 punts).
a. Serveis de telefonia mòbil. Fins a 15 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i com a mínim:
- 20 GB: 15 punts.
- 10 GB: 10 punts.
- 4,5 GB: 5 punts.
b. Serveis de telefonia fixa amb centraleta. Fins a 10 punts.
Totes les línies amb tarifa plana de veu amb, com a mínim:
- 1000 minuts a mòbils i fixos nacionals: 10 punts.
- 500 minuts a mòbils i fixos nacionals: 5 punts.
- 300 minuts a mòbils i fixos nacionals: 2,5 punts.
Altres millores. Fins a 5 punts.
Proporcionar auriculars sense fils pel 10% dels terminals VoIP fixes. 1 Punt.
Oferir solucions de backup per si cau la fibra a les seus. 4 punts.
LOT 2 Puntuació total: 100 punts
2. Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:

Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
Justificació de la fórmula utilitzada: Aquesta fórmula atorga la màxima puntuació a l’empresa
que ha ofert el servei pel menor preu, prorratejant les altres ofertes.
2. Altres criteris automàtics (Total 30 punts).
Serveis de telefonia mòbil. Fins a 10 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i 20 GB mínim: 10 punts.
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Serveis de telefonia fixa amb centraleta. Fins a 10 punts.
Totes les línies amb tarifa plana de veu amb, com a mínim:
- 1000 minuts a mòbils i fixos nacionals: 10 punts.
- 500 minuts a mòbils i fixos nacionals: 5 punts.
- 300 minuts a mòbils i fixos nacionals: 2,5 punts.
Altres millores. Fins a 10 punts.
Compatibilitat dels auriculars de la marca Plantronics dels que disposem amb els terminals de
telefonia fixa per VoIP. 5 punts.
Oferir solucions de backup per si cau la fibra a les seus. 5punts.
LOT 3 Puntuació total: 100 punts
1. Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:

Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
Justificació de la fórmula utilitzada: Aquesta fórmula atorga la màxima puntuació a l’empresa
que ha ofert el servei pel menor preu, prorratejant les altres ofertes.
2. Altres criteris automàtics (Total 30 punts).
- Total de divisions de fibra entre capçalera (OLT) i la seu del Consorci Sigma. Fins a 15 punts.
·
·

Cap divisió o split : 15 punts.
1-2 divisions o split: 5 punts.

Serveis de telefonia mòbil. Fins a 15 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i com a mínim:
- 20 GB: 15 punts.
- 10 GB: 10 punts.
- 4,5 GB: 5 punts.
Ofertes anormalment baixes:
En cas que concorri un únic licitador, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa quan
signifiqui més d’un 25% de baixa respecte al preu de licitació.
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En cas que es presentin dues empreses, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui un 20% més baixa que l’oferta econòmica més alta.
En cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa aquella oferta que
obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica
que sigui un 10% superior a la mitjana de les puntuacions de totes les empreses. Si un cop
calculada la mitjana aritmètica es detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que aquesta
mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les ofertes sense tenir en compte l’oferta amb la
puntuació més baixa i serà aquesta nova mitjana la que servirà de referència per calcular les ofertes
anormalment baixes.
Criteris específics de desempat:
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre dues o més
ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de prelació que s’indica, per tal
de facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que
els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a
la seva plantilla.
2. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats
entre dones i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels licitadors en el
moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
g) Persona responsable del contracte:
Es designen els següents responsables del contracte per cada lot:
 Lot 1 (CCG): tècnic del Servei de Sistemes Informàtics de l'entitat, Sr. Ivan Beà.
 Lot 2 (CASG): tècnic informàtic de l’entitat, Sr. Sergi Rodríguez.
 Lot 3 (SIGMA): tècnic informàtic de l'entitat, Sr. Miquel Planella.
h) Modificacions del contracte:
Sí
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En el cas que qualsevol dels tres ens vulgui donar d’alta nous dominis que no estigui previst en el
plec tècnic o donar de baixa els dominis existents en el Plec.
Límit econòmic de la modificació: 20% del preu d’adjudicació inicial.
i)

Subcontractació:
Segons règim general establert a l’article 215 LCSP

j)

Causes de resolució específiques del contracte:
Sí
Donat que el servei d’internet i de telefonia fixa es consideren essencials i imprescindibles per al
funcionament dels organismes, cal que l’adjudicatari compleixi estrictament les condicions d’alta
especificades al plec de prescripcions tècniques de la fibra òptica a la seu principal de cada ens:
 La instal·lació de la fibra així com la configuració del router es realitzarà in-situ per tècnics de
l’operador adjudicatari guanyador. No està permesa, en cap cas, la configuració del dispositiu de
manera remota.
 La data i hora d’instal·lació serà comunicada pels serveis tècnics de l’ens i no podrà ser superior
a les 2 setmanes següents a la data d’adjudicació del contracte. L’operador ha de preveure que
la data i hora d’instal·lació pot ser de dilluns a diumenge en la franja horària de 6 a 22h.
L’operador adjudicatari no podrà, en cap cas, establir una data/hora diferent de la comunicada
per l’ens.
 Per altra banda en un termini no superior als 3 dies naturals després de la formalització del
contracte s’haurà de comunicar a l’ens l’assignació d’adreces IP fixes sol·licitades inicialment.
 Abans el tècnic doni per finalitzada la instal·lació de la fibra i configuració del router es realitzarà
una bateria de proves per part del personal de l’ens per verificar el correcte funcionament de
l’alta. En el cas que es detecti alguna deficiència, la qual no pugui ser resolta in-situ per
l’operador adjudicatari, el responsable del contracte de l’ens podrà sol·licitar la reversió de l’alta
tornant a l’estat funcional previ a l’inici de l’actuació. En aquest cas es pactarà amb l’operador
adjudicatari una nova data per realitzar l’alta. L’operador adjudicatari haurà d’haver resolt les
incidències detectades i no resoltes in-situ abans del nou intent d’alta del servei. El termini
màxim per tenir el servei de fibra funcionant correctament no podrà ser superior al termini
d’implementació especificat en el plec de prescripcions tècniques, que és d’un mes.
 En el cas del Lot3 també cal que el tècnic que realitzi l’alta in-situ disposarà de certificació
MTCNA la qual haurà de presentar abans de començar la instal·lació. La no presentació de la
certificació suposaria un incompliment dels requisits necessaris per poder realitzar l’actuació.
Pel que fa al Lot2 en el servei de telefonia mòbil cal que l’adjudicatari disposi de cobertura 3G i 4G
a tots els nuclis dels municipis de la Garrotxa, tal com s’especifica al plec de prescripcions
tècniques.
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Pel que fa al Lot 3 i en el procediment d’alta del servei de telefonia fixa cal que l’adjudicatari
compleixi estrictament les condicions d’alta especificades al plec de prescripcions tècniques:
 L’alta dels serveis de telefonia fixa serà posterior a l’alta del servei d’accés a internet mitjançant

fibra. Això es fa per garantir la continuïtat dels serveis de telefonia del Consorci
k) Règim sancionador:
S’aplicarà el règim general de penalitats previst legalment.
l)

Assegurança responsabilitat civil:
Import igual o superior a 150.000€ per sinistre.

m) Termini de garantia del contracte:
No Justificació: Per la naturalesa del contracte no és necessari.
n) Condicions especials d’execució:
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, es fixa com a condició especial d’execució que el contractista,
al seu càrrec, reculli i recicli o reutilitzi els rebutjos produïts durant la prestació del servei i/o
instal·lació, entre d’altres telèfons fixes, telèfons mòbils, switchos, cablejat, etc.
Justificació de la seva exigència: Aquesta condició es fixa per tal de garantir el respecte al medi
ambient.
Caldrà acreditar el compliment de les condicions especials mitjançant una declaració responsable.
Conseqüències de l’incompliment de la condició especial d’execució: L’incompliment de les
condicions especials d’execució es considerarà una infracció de caràcter greu.
o) Forma de pagament
S’emetrà una factura electrònica mensual, a mesos vençuts, corresponent als serveis efectivament
prestats durant l’últim mes anterior a la factura per al lot contractat.
p) Subrogació de personal
No
A Olot, a data de signatura electrònica
Cap del Servei de Sistemes d’Informació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
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