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1

Introducció

L’Ajuntament de Ripollet ha resultat beneficiari del programa europeu WiFi4EU
en la primera convocatòria.
Aquest ajut consisteix en un bo de 15.000€ destinat a cobrir els costos de
l’equipament i la instal·lació dels punts d’accés Wi-Fi en espais públics del
municipi, que han de complir els requisits fixats en la convocatòria i en el conveni
de subvenció signat.
El beneficiari ha d’instal·lar un número de PA (punts de accés) que reflecteixi el
valor del bo en el seu mercat. En qualsevol cas, ha d’instal·lar com a mínim els
següents PA, depenent de la combinació interiors/exteriors:

D’acord amb el projecte, el municipi ha d’assumir les despeses de connectivitat
(accés a Internet), manteniment i funcionament dels equips durant al menys 3
anys.
L’Ajuntament de Ripollet ja disposa d’un accés específic i dedicat per aquest
projecte. L’amplada de banda d’aquest és de 300Mbps simètrics i el proveïdor
del servei és Telefònica, proveïdor actual del projecte de connectivitat dades/veu
de l’Ajuntament. És per aquest motiu que només s’haurà de vincular al contracte
una nova línia de connexió a Internet si el licitador no troba compatible
tecnològica o estratègicament l’ús de la línia existent amb les prescripcions que
en aquest plec i en el conveni referenciat en aquest s’exigeixen. En cas de ser
necessari la vinculació d’una nova línia de connexió a Internet, la despesa
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d’aquesta s’haurà de reflectir en els costos de manteniment de la infraestructura
i l’amplada de banda subministrada es valorarà en consonància amb les fórmules
documentades al PCAP d’aquest contracte.
Les xarxes WiFi4EU han de poder oferir als usuaris un accés a Internet d’alta
capacitat. En aquest sentit, els municipis han d’abonar-se a una oferta
equivalent a la connexió més ràpida disponible en el mercat majorista de la zona
i, com a mínim, a una que permeti una velocitat mínima de descàrrega de 30
Mbps.
Per altra banda, i per garantir la compatibilitat amb el dret intern de les
actuacions dutes a terme en l’àmbit del projecte WiFi4EU, segons l’Acord de 10
de maig de 2018, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC),
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2016522_10.pdf:
-

En relació als punts d’accés ubicats en espais públics oberts, i atès que
aquesta activitat, en principi, seria “inscribible”: per evitar que l’ajuntament
s’hagi de constituir operador a través d’una entitat o societat, cal licitar
l’establiment de la xarxa WiFi4EU i, en cas necessari, la prestació del servei
d’accés a Internet. A més l’empresa adjudicatària ha de portar a terme tota
l’activitat, inclús mantenir la titularitat de la xarxa. Els equips haurien de
revertir a l’administració al finalitzar el contracte.

-

En relació als punts d’accés ubicats en emplaçaments públics, on es presti un
servei accessori d’un servei principal, no disponible al públic en general, on
es donin els requisits establerts per la CNMC (per totes, Acord de 3 d’abril de
2019, https://www.cnmc.es/sites/default/files/2421027_2.pdf (cobertura
restringida, destinataris que tinguin una determina condició o pertanyin a un grup
concret, caràcter accessori de l’activitat de telecomunicacions respecte a la relació
principal, responsabilitat del servei de l’operador contractat per l’administració),i
atès que es tracta d’una activitat “no inscribible”, no caldria que l’operador
mantingui la titularitat dels equips.

La xarxa instal·lada no pot duplicar ofertes gratuïtes públiques o privades
existents, amb característiques similars, inclosa la qualitat.

2 Objecte
El present document conté les especificacions tècniques que regularan el
contracte de subministrament i instal·lació dels punts d’accés, manteniment i,
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en cas necessari, connexió a Internet d’alta capacitat en l’àmbit del projecte de
la Unió Europea WiFi4EU.
El projecte WiFi4EU de l’Ajuntament de Ripollet tracta de donar un servei d’accés
a Internet en forma de connexions puntuals i de qualitat en espais de la vida
pública, gratuït i obert a tothom. L’accés estarà destinat tant a ciutadans del
municipi així com a visitants. Les condicions del projecte estan definides en
l’acord INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001091-001140 signat amb l’”Agencia
Ejecutiva de Innovación y Redes”.
Podeu consultar aquest conveni descarregant el document electrònic original,
amb les corresponents signatures, des del gestor documental de l’Ajuntament de
Ripollet.
URL del gestor documental:
https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Codi de verificació segura: df996ce951d1487fbd3af43c68e21c0f001

Tot seguit, el contracte té com a objecte:
-

El subministrament, configuració, i instal·lació de l’equipament i
components d’infraestructura i comunicacions necessaris per a la
implantació de la xarxa Wi-Fi d’alta capacitat, amb els requeriments que
estableix el programa WiFI4EU i els que detalla el present plec.

-

El manteniment de l’equipament i la gestió de la xarxa per a garantir el
seu funcionament segons els requeriments del programa WiFi4EU i
donant compliment a la normativa vigent.

-

El servei d’accés a Internet d’alta capacitat, sempre i quan no sigui reaprofitable la connectivitat existent a l’Ajuntament que actualment ja
disposa de línies específiques per el seu subministrament. En cas que
siguin aprofitables, aquest objecte quedaria exclòs del contracte.

3 Requeriments tècnics
Els requisits mínims dels equips així com les directrius d’accés estan establerts
en el conveni signat amb l’ “Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes”, i que en
relació a les obligacions que d’acord amb la clàusula 1.2 han de ser transferides
a l’adjudicatari, serà d’obligat compliment.
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3.1

Subministrament equips Punts d’accés:

Els equips a instal·lar hauran de complir els requeriments establerts en
l’apartat I.2 del conveni signat amb l’INEA. En concret, el licitador haurà de
garantir que cada PA:













Permet la utilització de banda dual concurrent (2,4Ghz – 5Ghz);
Té un cicle de suport superior a cinc anys;
Presenta un temps mig entre avaries (MTBF) de, com a mínim cinc anys;
Té un punt únic de gestió especialitzat i centralitzat al menys per a tots els
PA de cada xarxa WiFi4EU;
Suporta IEEE 802.1x;
És conforme amb IEEE 802.11ac Wave I;
Suporta IEEE 802.11r;
Suporta IEEE 802.11k;
Suporta IEEE 802.11v;
Permet, al menys, cinquanta usuaris simultanis sense disminuir el seu
rendiment;
Té un mínim de 2x2 MIMO (entrada múltiple, sortida múltiple);
És compatible amb Hotspot 2.0 (programa de certificació de la Passpoint
Wi-Fi Alliance)

Els equips a emplaçar en exterior hauran de garantir el seu funcionament amb
la climatologia habitual del municipi
Pel que fa als punts d’accés ubicats en espais públics oberts, l’adjudicatari ha de
mantenir la titularitat dels equips, que revertiran a l’Ajuntament al finalitzar el
contracte.

3.2 Ubicació Punts d’Accés de la xarxa
L’adjudicatari ha d’instal·lar un número de punts d’accés per valor de 15.000 €,
quantitat en què consisteix el bo del qual l’ajuntament és beneficiari.
En qualsevol cas, ha d’instal·lar com a mínim el número de PA, depenent de la
combinació interiors/exteriors, que estableix el conveni de subvenció, d’acord
amb la següent taula:
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Els licitadors hauran de lliurar una proposta realitzable amb la corresponent
simulació tècnica que justifiqui l’èxit del desplegament proposat i que aquesta
satisfaci els preceptes tècnics de les propostes adjuntes a l’Annex I d’aquest plec.
Els licitadors hauran d’indicar el número de punts d’accés que proporcionaran
amb la seva oferta, tenint en compte aquest llistat i el número de punts que com
a mínim estableix la taula anterior.
Cadascuna de les ubicacions proposades s’ha determinat pensant en el millor
posicionament per tal de poder donar el màxim de cobertura del servei WIFI4EU.
El licitador pot proposar una ubicació similar si argumenta la millora en la
cobertura o la mateixa cobertura però una major facilitat per a la instal·lació.

3.3 Instal·lació, configuració i posada en marxa de la xarxa
Els serveis han d’incloure la instal·lació, configuració i posada en marxa de tota
la xarxa.
L’adjudicatari serà el responsable d’enllaçar els punts d’accés que no disposin de
connexió de dades entre ells.
El contracte inclourà el desplegament de tots els materials, llicències de
programari i serveis necessaris per a la configuració i posada en marxa de la
xarxa amb la instal·lació dels punts d’accés indicats en el present plec.
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El material ha d’incloure tots els elements necessaris per al desplegament de la
xarxa WiFi4EU, tals com punts d’accés Wi-Fi, enllaços Wi-Fi punt a punt, els
dispositius d’alimentació elèctrica (per exemple, l’adaptador Power over Ethernet
(PoE), l’adaptador de corrent o el commutador PoE), cablejat de xarxa i cablejat
elèctric o l’equipament per a connectar-se a Internet (per exemple,
encaminadors, enllaços de microones, commutadors o tallafocs).
Caldrà assegurar que s’ubiquen els punts d’accés Wi-Fi en espais lliures
d’obstacles per a la difusió del senyal radioelèctric.
3.3.1 Configuració de la xarxa
La configuració de la xarxa haurà de donar compliment als requeriments de
l’apartat I.5 del conveni de subvenció.
En els punts d’accés únicament es difondrà el SSID «WiFi4EU».
La xarxa amb SSID WiFi4EU haurà de ser una xarxa oberta, que no requereixi cap
tipus d’informació d’autenticació (com l’ús d’una contrasenya) per a connectarse.
Un cop s’hagi connectat l’usuari, la xarxa amb el SSID «WiFi4EU» haurà de
mostrar un portal captiu HTTPS abans d’autoritzar a l’usuari a connectar-se a
Internet.
La connexió a Internet a través del SSID «WiFi4EU» obert haurà de complir la
legislació nacional pel que fa a la autenticació, autorització i comptabilitat
dels usuaris, conservació de dades, etc.

Per tant, durant aquesta primera fase, i fins al moment en que la Comissió
posi en marxa una solució d’autenticació segura i seguiment a nivell de la UE, el
registre, autenticació, autorització i comptabilitat dels usuaris, haurà de complir
la legislació europea i nacional, i serà responsabilitat de l’adjudicatari.
El portal captiu del SSID «WiFi4EU» haurà de garantir el compliment dels
requeriments següents:
•

Per a la interfície amb els usuaris, la xarxa WiFi4EU amb el SSID
«WiFi4EU» utilitzarà un portal captiu HTTPS.
Per tal de no reaparèixer a cada reconnexió, el portal captiu tindrà un
període de reconeixement automàtic dels usuaris connectats
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anteriorment. Aquest període es restablirà automàticament cada dia a les
00:00 hores o almenys es configurarà per a una durada màxima de dotze
hores.
• El nom de domini associat al portal captiu https serà clàssic (no IDN)
i estarà compost per caràcters de la "a" a la "z», dígits del 0 al 9 i el
guió (-).
• Identitat visual: el portal captiu inclourà la identitat visual de
WiFi4EU.
• El portal captiu portarà inserit un fragment de codi comptador
(tracking snippet) que permetrà a l'Agència supervisar a distància la
xarxa WiFi4EU.
La guia d'instal·lació del fragment de codi [snippet] està disponible en el
següent
enllaç:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu. El fragment de codi [snippet] no recopilarà
cap dada personal. Servirà per comptar el nombre d'usuaris que es
connecten a la xarxa WiFi4EU, carregar la identitat visual de WiFi4EU i
comprovar que es visualitzi correctament.
•

El portal captiu inclourà un avís d'exempció de responsabilitat que informi
clarament als usuaris que WiFi4EU és una xarxa oberta al públic. L'avís
d'exempció de responsabilitat també ha d'incloure les recomanacions de
precaució que solen emetre en accedir a Internet a través d'aquest tipus
de xarxes.

Pel que fa a la segona fase, una vegada estigui en funcionament la solució
d'autenticació segura i seguiment a nivell de la UE, l’adjudicatari haurà de
reconfigurar la xarxa o xarxes WiFi4EU per a connectar-les a aquesta solució.
Aquesta reconfiguració haurà de mantenir el SSID «WiFi4EU» obert utilitzant el
portal captiu, i garantir que la solució pot supervisar les xarxes WiFi4EU a nivell
del punt d'accés.

3.4 Accés a Internet de la xarxa
L’Ajuntament de Ripollet disposa d’una xarxa de comunicacions privada basada
en enllaços de fibra òptica 10G amb punts de connexió directa als emplaçaments
proposats per el desplegament d’aquest projecte. A més, també disposa d’un
accés a Internet de 300Mbps simètrics independent i reservat per aquest
projecte.
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Només en cas que les connexions disponibles a l’Ajuntament no hi siguin
compatibles o acceptades pel licitador en quant al subministrament de la
connexió a Internet, aquest haurà de justificar-ho i satisfer el que aquest apartat
exigeix.
Proveir una connexió a Internet amb una velocitat mínima de descàrrega de 30
Mbps1
En cas de que la xarxa no sigui proveïda per un únic accés a Internet, el licitador
haurà d’especificar a la seva oferta quins seran els punts de connexió i les
velocitats de cadascun d’ells. Com a característiques del servei l’adjudicatari
haurà d’indicar la seva oferta quins seran els punts de connexió i les velocitats
de cadascun d’ells. Com a característiques del servei l’adjudicatari haurà
d’indicar:
-

Ubicació
Amplada de banda de baixada
Amplada de banda de pujada dels accessos
Garantia del servei.

Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de l’accés o
accessos i també l’equipament necessari per a la connexió amb la xarxa WiFi que
s’oferirà en règim de lloguer, incloent-hi el seu manteniment. En cap cas existirà
limitació en el volum total del consum mensual de dades. El preu mensual de
l’accés a Internet de la xarxa ha de contenir el preu de lloguer i manteniment de
tot l’equipament associat sense cap cost d’alta.
El preu de l’accés a internet que ofereixi el licitador haurà de contemplar la suma
de tots els accessos requerits pel funcionament de la xarxa donant compliment
als requeriments de la subvenció.

1

D’acord amb l’apartat I.3 del conveni de subvenció, el beneficiari ha de contractar la connexió
més ràpida disponible al mercat al major d’Internet de la zona i, en qualsevol cas, que permeti
una velocitat mínima de descàrrega de 30 Mbps. Així mateix, el beneficiari ha de garantir que la
velocitat de retorn sigui com a mínim equivalent a la que utilitzi l’usuari per a necessitats de
connectivitat internes.
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3.5 Altres obligacions
 L’accés de l’usuari final a la xarxa WiFi4EU ha de ser gratuïta, sense que
es pugui exigir cap contraprestació a canvi, inclosa la publicitat comercial
i la recopilació de dades personals amb finalitats comercials.
 L’accés de l’usuari final s’ha de subministrar sense discriminació.
 S’ha de garantir el correcte funcionament de la xarxa i en particular, una
distribució equitativa entre els usuaris de la capacitat en les hores punta.

4 Pla d’implantació
L’adjudicatari lliurarà a l’ajuntament un pla d’implantació on constarà un
calendari aproximat de la instal·lació i posta en marxa de la xarxa abans d’iniciar
els treballs.
Aquest pla d’implantació s’haurà de lliurar en un termini màxim de 20 dies a
partir de la data de la formalització del contracte.
El projecte és del tipus claus en mà i la xarxa ha d’estar en funcionament com a
màxim al cap de tres mesos a partir de la data de la formalització del contracte
i, en tot cas,. abans dels 18+8 mesos des de la data de signatura del conveni de
subvenció amb l’INEA.

5 Pla explotació
5.1 Servei de manteniment
L'adjudicatari serà responsable de garantir la continuïtat del servei d'accés dels
usuaris a la xarxa sense fils i l'accés a Internet des de la xarxa WiFi pública
municipal d'acord a les especificacions del present PPT.
Serà responsabilitat de l'adjudicatari el manteniment de la totalitat dels sistemes
hardware i software oferts, i haurà de realitzar totes les accions necessàries per
resoldre avaries i incidències en els mateixos, la substitució o reemplaçament
d'aquells elements avariats que per qualsevol raó no poguessin ser reparats així
com la configuració o reprogramació d'equips i programari necessaris per
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garantir, en tot moment, el correcte funcionament i integració del sistema
instal·lat.
Queda exclòs de l'abast del servei de manteniment del servei la reposició
d'elements deguda a actes vandàlics, catàstrofes naturals i / o similars.
L'adjudicatari podrà imputar les despeses de reposició d'aquests elements a
l'Ajuntament, quedant inclòs en el servei de manteniment de les hores / home
necessàries per a la substitució i / o reprogramació dels mateixos. L’adjudicatari
es compromet a executar les reparacions amb càrrec amb els mateixos preus
unitaris de la oferta presentada.

5.2 Serveis de manteniment preventiu
L’adjudicatari haurà de realitzar un manteniment preventiu de la xarxa que ha
de constar de les tasques següents:
-

Les actualitzacions del programari dels dispositius desplegats (firmware)
com a manteniment preventiu.
Monitorització de tota la xarxa per tal de detectar les incidències en el
moment que es produeixen i prendre les mesures correctives que
corresponguin.

5.3 Elaboració d’informes
L’adjudicatari lliurarà trimestralment, i addicionalment sota demanda de
l’Ajuntament, un informe amb el contingut següent:
-

L’inventari de la xarxa actualitzat.
Informe d’ocupació de la xarxa, número d’usuari per cada punt d’accés,
amplada de banda ocupat de l’accés a internet de la xarxa.
Propostes de millores orientades a reduir congestions, ineficiències o
saturació de la xarxa.
Informes de compliment dels Acords de Nivell de Servei (ANS) pactats: el
contractista presentarà per cadascun dels ANS el valor real obtingut.

El format dels informes es podrà revisar cada 6 mesos o de comú acord en
qualsevol moment.
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6 Pla de devolució
Un cop finalitzat la vigència del contracte tot el material hardware i llicències
software/firmware no renovables que hagin estat exclusius del present projecte
passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
Les propostes dels licitadors han de garantir la possible devolució del servei a un
altre contractista un cop finalitzat el contracte objecte del present procediment.
Per aquest motiu, la solució tècnica, el pla d’implantació i el pla d’explotació
proposat han de preveure aquesta possibilitat i les mesures per garantir el pla de
devolució futur a un altre contractista.
•

•

El contractista estarà obligat a proporcionar tota la informació tècnica i
administrativa en format electrònic, per a garantir el traspàs al nou
adjudicatari:
o

Documentació de tot l'equipament instal·lat incloent per a cada punt
d’accés configuracions, marca, model i números de sèrie, si s’escau.

o

Si aplica, esquemes o fotografies de l'equipament en la seva ubicació.

o

Si aplica, esquema de connexions i mapes lògics de la xarxa.

o

Informe d'incidències i problemes tractats des de l'inici del contracte.

o

Claus d’accés per a tots els elements que ho requereixin

Aquesta entrega d’informació es produirà 3 mesos abans de la finalització del
contracte o pròrroga del mateix o en el moment que sigui demandat per
l’Ajuntament.

Pel que fa als punts d’accés ubicats en espais públics oberts, respecte els quals
l’adjudicatari hagi retingut la seva titularitat, aquests hauran de revertir a
l’ajuntament al finalitzar el contracte.

7 Disposicions
d’informes

sobre

el

pagament

i

presentació

L’adjudicatari haurà de presentar les declaracions requerides per fer la sol·licitud
de pagament a l’Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, d’acord amb el que
disposa la clàusula 4.1 del conveni de subvenció.
En concret, haurà de presentar:
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a) La declaració de l’empresa d’instal·lació de wifi en el portal WiFi4EU, conforme
la instal·lació de les xarxes WiFi4EU se han portat a terme d’acord amb el Conveni
de subvenció i està operativa. La declaració haurà d’incloure per a cada xarxa
WiFi4EU la següent informació obligatòria:
el nom de la xarxa WiFi4EU (per exemple, ajuntament), i
el nom de domini.
A més, per a cada xarxa WiFi4EU, l'empresa d'instal·lació facilitarà una llista
completa dels punts d'accés instal·lats. Per a cada punt d'accés, es facilitarà la
següent informació obligatòria:
 tipus d'ubicació (per exemple escola, parc, metro, etc.); hi haurà una
llista desplegable al portal WiFi4EU
 nom de la ubicació (per exemple, passadís);
 geolocalització del punt d'accés;
 tipus d'equip: d'interior o d'exteriors;
 marca del dispositiu;
 model del dispositiu;
 número de sèrie del dispositiu;
 adreça MAC (control d'accés al medi).

b) La declaració del beneficiari al portal WiFi4EU, que les xarxes WiFi4EU
s'ajusten al que s'indica en el conveni de subvenció, i estan operatives.
Un cop rebudes les declaracions i la informació complementària a què fa
referència la clàusula 4.1, l’Agència disposarà d'un màxim de seixanta dies per
verificar que les xarxes WiFi4EU estan operatives i abonar el saldo a l'empresa
d'instal·lació de WiFi.
El pagament només s'efectuarà si es compleixen les condicions següents:
-

almenys deu usuaris s'han connectat per mitjà de la xarxa WiFi4EU,
la identitat visual de WiFi4EU està adequadament visible al portal captiu.
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8 Annex I: propostes d’emplaçament i prescripcions
tècniques d’aquestes:
1) Parc Ajuntament
Emplaçament de l’espai designat:
-

https://www.google.es/maps/@41.4957165,2.1531127,288m/data=!3m1!1e3
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Abast del projecte i detalls de la infraestructura existent:






Àrea teòrica d’abast del projecte WiFi4EU, acolorida en verd.
Aproximadament 18.000 m2.
Edificis municipals interconnectats amb fibra privada 10G acolorits
en blau.
Centre de dades i connectivitat a Internet en un d’aquests edificis
Possibilitat d’instal·lar dispositius en façanes dels edificis per
minimitzar el cost d’infraestructura.
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Requeriments del projecte:

(1) Els punts marcats a la imatge amb icones d’antennes no obeeixen a cap simulació amb garanties. (2) El punt
marcat amb un fanal indica l’existència d’un fanal de grans dimensions que pot ser interessant per alguna proposta
técnica.

 Garantir una cobertura de servei òptima a l’àrea acolorida en groc.
Afegir àrea taronja com a proposta optimista i millora de cobertura
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2) Poliesportiu Municipal
Emplaçament de l’espai designat:
https://www.google.es/maps/@41.5007527,2.1488111,407m/data=!3m1!1e3
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Abast de l’ampliació de projecte i detalls de la infraestructura existent:

(1) Els punts marcats a la imatge amb icones d’antennes no obeeixen a cap simulació amb garanties.





Edificis municipals interconnectats amb fibra privada 10G acolorits en
blau.
Centre de dades i connectivitat a Internet en un edifici remot però amb
LAN 10G amb aquest.
Possibilitat d’instal·lar dispositius i en façanes dels edificis col·laboració
dels recursos locals per minimitzar el cost d’infraestructura.
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Requeriments del projecte:



Garantir una cobertura de servei òptima a l’àrea acolorida en groc a la
imatge anterior. Àrea aproximada 14000 m2
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