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Primera. Objecte del contracte.
1.1 L’objecte del present contracte és el subministrament de 14 punts d’accés a Wifi, a la zona
esportiva de Berga “EL TOSSALET”, i la seva instal·lació per què funcionin com una sola xarxa,
la connexió a Internet d’aquesta xarxa i el seu manteniment posterior durant la durada del
contracte. Tota la instal·lació i el servei s’inclou dins l’àmbit del programa europeu WiFi4EU.
El subministrament inclou tot el material necessari per a la posada en funcionament i la gestió
centralitzada, i remota, de la xarxa wifi. Aquest material consistirà en un conjunt de punts d’accés
Wifi exteriors i punts d’accés Wifi interiors, les prestacions tècniques mínimes dels quals es
descriuen al conveni INEA. Així com el material complementari que consideri el proveïdor per
implantar la xarxa, com armaris; cablejat; components punt a punt per arribar sense cable als llocs
més allunyats, electrònica necessària per securitzar la xarxa, gestionar-la i monitoritzar-la de manera
remota i equips d’accés a Internet). Els costos d’instal·lació estaran inclosos també en aquest preu.
Els serveis, inclouen el manteniment preventiu, el manteniment reactiu i la connexió a Internet.
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En el manteniment preventiu, haurà d’incloure:
- Monitorització de les infraestructures per detectar les incidències
- Una revisió anual de totes les infraestructures
- Un simulacre d’avaria per garantir el funcionament de la monitorització i les alarmes
- Actualització del firmware dels equips electrònics, mínim un cop anual
- Un servei d’assistència telefònica i remota als serveis TIC de l’Ajuntament
- Les peces que sigui necessari substituir per continuar mantenint el nivell de servei
El manteniment reactiu haurà d’incloure:
- Actuació reactiva davant avaries, dins els paràmetres de resposta definits en el Plec de
Condicions Tècniques.
- La substitució de les peces avariades
- La provisió de solucions provisionals, que permetin la continuïtat del servei en les mateixes
condicions, quan la substitució de les peces pugui trigar més d’un dia en realitzar-se.
La connexió a internet inclou el cost de connectar la xarxa wifi a internet, funcionant com a
operadora de telecomunicacions. Donat que l’Ajuntament no pot actuar com operador de
telecomunicacions, la explotació de la xarxa de telecomunicacions davant de la Comissió del
Mercat de Telecomunicacions (CMT) serà aquesta empresa.
La xarxa wifi instal·lada, entre punts d’accés wifi externs i punts d’accés wifi interns, haurà de cobrir
la major part de la superfície de la zona esportiva “EL TOSSALET”. Com a mínim haurà de garantir
cobertura a:
- Les 3 piscines exteriors
- La piscina esportiva coberta
- El Pavelló principal
Addicionalment el licitador podrà completar la seva oferta donant cobertura també al Pavelló
secundari. Sempre complint amb els requisits tècnics exigits pel programa Europeu Wifi4EU.
1.2 L’objecte del contracte estarà composat d’un sol lot.
Es considera perjudicial per al resultat del projecte i la posterior qualitat del servei des-associar el
subministrament, de la instal·lació, de l’accés a internet i el manteniment.
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Interessa que el proveïdor que resulti seleccionat assumeixi el compromís complert de la instal·lació
i el servei. La solució requereix d’un disseny de la instal·lació i una combinació de materials que no
és únic. Per tant, la dependència entre la instal·lació i el manteniment posterior és molt estreta.
En un hipotètic escenari on diferents licitadors haguessin resultat guanyadors dels diferents lots,
davant la resolució d’un problema greu que afecta a la qualitat del servei, la depuració de
responsabilitats o la coordinació de la solució podria arribar a ser realment complicat, posant
greument en risc els terminis, el nivell de servei o el requeriment que estableix el programa Wifi4EU.
1.3 Les prestacions objecte d’aquest contracte són les identificades amb els números:




45314000-1 Instal·lació d’equips de telecomunicacions, per al subministrament i la
instal·lació.
50334400-9 Serveis de manteniment de sistemas de telecomunicacions, per als serveis
de manteniment.
72400000-4 serveis d’Internet, per als serveis de connexió a Internet.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
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Segons l’art. 25 de la Llei de bases de règim local, llei 7/1985, de 5 d’abril, l’Ajuntament té la
competències, entre altres, de la promoció i l’ús eficient de les tecnologies de la informació i les
comunicacions en el municipi.
Donat l’increment exponencial en l’ús d’aquestes tecnologies i de Internet, i donada la creixent
tendència en habilitar zones gratuïtes d’accés a Internet en espais públics, la qual els ciutadans,
cada vegada estan més habituats a trobar-les i a demanar-les, i donada la concurrència de ciutadans
que es concentren a les instal·lacions esportives de “EL TOSSALET”, l’Ajuntament ha considerat
adequat impulsar aquesta iniciativa i localitzar-la en aquestes instal·lacions.
Les instal·lacions esportives municipals estan ubicades al carrer Guillem de Berguedà s/n de Berga,
i consten de:
- Tres piscines exteriors
- Una piscina esportiva coberta
- Un Pavelló principal
- Un pavelló secundari
L’abast del projecte pretén desplegar una xarxa wifi amb cobertura sobre les 3 piscines exteriors, la
piscina coberta i el pavelló principal. Quedant fora inicialment d’aquest projecte, el pavelló secundari.
A l’annex II s’adjunta una imatge aèria de les instal·lacions.
La solució haurà de contemplar tot l’equipament tècnic necessari per què els ciutadans es connectin
a internet mitjançant una xarxa wifi d’alta qualitat, el servei de manteniment d’aquesta xarxa i la
connexió a Internet, com a operador de telecomunicacions.
Aprofitant el programa europeu Wifi4EU, l’Ajuntament de Berga va presentar sol·licitud a l’ajut
europeu, sortint-ne beneficiat. Per aquest motiu formalitzen un conveni amb l’Agència Executiva
d’Innovació i Redes (INEA) pel desplegament del projecte.
Pel fet d’emmarcar-se en el programa Wifi4EU, el proveïdor guanyador d’aquesta licitació haurà de
complir un seguit de condicions obligatòries, que són les següents:




La instal·lació haurà d’estar funcionant abans de finalitzar l’any.
El licitador haurà de garantir un manteniment de les instal·lacions, com a mínim de 4
anys..
L’empresa instal·ladora estarà registrada en el portal Wifi4EU i complirà tots els requisits
establerts per Wifi4EU.
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L’accés a Internet haurà de ser de banda ampla, lliure i gratuït per als ciutadans,
complint els requisits tècnics que Wifi4eu determina en el seu programa. Aquests
requisits es poden consultar a la clàusula I.2 deI del conveni INEA, que s’adjunta com a
documentació addicional d’aquesta contractació..

Per portar a terme aquesta actuació es pretén licitar el subministrament, la instal·lació, l’accés a
Internet i el manteniment de la xarxa, durant 4 anys.
L’àmbit temporal serà de tres mesos màxim per a la instal·lació i posada en funcionament, i un
manteniment fins arribar als quatre anys des de la resolució de la licitació. Consumit aquest període
no hi haurà possibilitat de pròrroga. Degut a les condicions que estableix el programa Wifi4EU, el
licitador haurà de garantir que podrà tenir la instal·lació funcionant, dintre dels requisits
tècnics i de servei, del programa Wifi4EU, en tres mesos a partir de la data de resolució de la
licitació. El licitador haurà de demostrar la solvència tècnica presentant, juntament amb la oferta,
una planificació temporalitzada de les actuacions que compleixi amb els terminis.

Tercera. Dades econòmiques del contracte.
3.1 Pressupost base de la licitació
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El pressupost base de la licitació s’expressa de dues maneres, en forma de conceptes empresarials
(Costos directes, costos indirectes, despeses generals i benefici industrial) i en per naturalesa de la
despesa (subministrament i serveis). Tots dos detallats per anualitats.
Donat que la resolució de municipis premiats és pública, diferents empreses es van posar en
contacte amb l’Ajuntament de Berga per oferir els seus serveis. Així, el càlcul del pressupost base
de licitació s’ha establert realitzant una mitjana amb les ofertes rebudes, considerant que els preus
rebuts són representatius del valor de mercat:
PRESSUPOST PER CONCEPTES MPRESARIALS I ANY

CONCEPTES

Any 2020
(2 meses)

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Costos Directes

9.856,72 €

1.431,19 €

1.431,19 €

1.431,19 €

Subministrament (mà d’obra i
materials)

Any 2024
(10 meses)

Cost total

1.192,66 €

15.342,96 €

9.856,72 €

9.856,72 €

Serveis de manteniment
(preventiu i reactiu)

763,30 €

763,30 €

763,30 €

636,09 €

2.926,00 €

Accés a internet

667,89 €

667,89 €

667,89 €

556,58 €

2.560,25 €

492,84 €

71,56 €

71,56 €

71,56 €

59,63 €

767,15 €

1.345,44 €

195,36 €

195,36 €

195,36 €

162,80 €

2.094,31 €

701,70 €

101,89 €

101,89 €

101,89 €

84,91 €

1.092,27 €

Costos indirectes (5% dels
costos directes)
Despeses Generals (13% de la
suma de costos directes i
indirectes)
Benefici industrial (6% de la
suma de costos i despeses
generals)
Total

12.396,70 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.500,00 €

19.296,69 €

IVA (21%)

2.603,31 €

378,00 €

378,00 €

378,00 €

315,00 €

4.052,30 €

Total IVA Inclòs

15.000,00 €

2.178,00 €

2.178,00 €

2.178,00 €

1.815,00 €

23.348,99 €

Pàgina 5 de 21

Ajuntament de Berga

Donat que el preu dels subministraments resulta superior al preu dels serveis, aquest contracte es
tramitarà seguint el procediment dels contractes de subministrament.
IMPORT PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ:
IVA 21%
TOTAL

19.296,69 €
4.052,30 €
23.348,99 €

Dels quals el subministrament i els serveis d’instal·lació es financen amb el programa Wifi4EU i la
resta amb recursos propis.
Programa Wifi4EU
Ajuntament
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TOTAL pressupost (IVA inclòs)

15.000,00 €
8.349,00 €
23.348,99 €

(*) Tanmateix, la part finançada pels programa Wifi4EU (subministrament i instal·lació dels equips o punts
d´accés) s’inclourà com a partida independent ja que, el pagament d’aquesta quantitat el farà directament l’INEA
(Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes), d’acord amb el que disposa la clàusula 4 del conveni INEA.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte i
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
Els preus per a cada concepte s’entenen com a preus màxims de sortida, l’Ajuntament no està
obligat a exhaurir la despesa en el cas que l’oferta guanyadora sigui inferior a aquests preus màxims.
Respecte dels costos salarials, seguint la referència d’ajuda de la Diputació de Girona per als
pressupostos base de licitació (http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml) i la Guia de convenis
col·lectius aplicables de la contractació pública de la Generalitat De Catalunya
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/conveni_a_aplicar/contr
actaciopublica
s’ha pres com a referència el conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona, amb codi de conveni 08002545011994, Annex I
Conveni de la Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (Codi de conveni
08002545011994
(Resolució de 22 d’Octubre de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018
-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994)
Donat que és el conveni aplicable més recent, per a l’agrupació “Serveis d’informàtica,
telecomunicacions i TIC”, quan l’objecte del contracte és “Serveis de tecnologia de la informació” i
“la part principal és maquinaria”.
3.2 Imputació al pressupost municipal.
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Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi a
diferents exercicis pressupostaris.
Donat la singularitat del programa Wifi4EU, pel fet que la partida de subministrament i instal·lació no
es comptabilitza en els pressupostos municipals donat que el pagament es produeix directament
entre Comissió europea i proveïdor, només es contempla la imputació de la despesa de
manteniment.
Durant aquest exercici no hi ha imputació per què no hi haurà cost per l’ajuntament. El cost que
assumeix l’Ajuntament ve derivat del servei de manteniment i l’accés a Internet, cost que s’estima
començarà a derramar-se amb data 1 de gener 2021, després del període d’instal·lació i, per tant,
correspondrà a l’exercici 2021.
Any
2020

Mesos Econòmic
2
15

Programa
49101

Orgànic
22799

Import net
0,00 €

% IVA
0,21 %

Import IVA
0,00 €

Import total
0,00 €
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Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec al /als pressupost i
aplicacions pressupostàries següent/s:
Any
2021
2022
2023
2024

Mesos Econòmic
12
15
12
15
12
15
10
15

Programa
49101
49101
49101
49101

Orgànic
22799
22799
22799
22799

Import net
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €

% IVA
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %

Import IVA
378,00 €
378,00 €
378,00 €
189,00 €

Import total

Import total
2.178,00 €
2.178,00 €
2.178,00 €
1.815,00 €

8.349,00 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
3.3 Valor estimat del contracte.
El contracte podrà tindrà una durada de 4 anys sense possibilitat de pròrrogues. Es considera la
possibilitat per què hagi modificacions, sempre i quan no superin el 20 % del pressupost base.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i
l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació és el següent:
VALOR ESTIMAT DEL ONTRACTE (VEC)
CONCEPTES
Pressupost base

Any 2020
(2 meses)
12.396,70 €

Any 2021
1.800,00 €

Any 2022
1.800,00 €

Any 2023
1.800,00 €

Any 2024
(10 meses)
1.500,00 €

Pròrrogues eventuals
Possibles modificacions

Cost total
19.296,70 €
0,00 €

3.859,34 €

3.859,34 €

Total VEC

16.256,04 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.500,00 €

23.156,04 €

IVA (21%)

3.413,77 €

378,00 €

378,00 €

378,00 €

315,00 €

4.862,77 €

19.669,80 €

2.178,00 €

2.178,00 €

2.178,00 €

1.815,00 €

28.018,80 €
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Quarta. Termini de durada del contracte i terminis d’execució.
El contracte tindrà una durada de 4 quatre anys, sense possibles pròrrogues, comptats des de
l’endemà de la formalització del contracte.
D’aquest temps:
•
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•

Els primers tres mesos seran de subministrament dels materials, instal·lació i
posada en funcionament de l’accés a Internet. La xarxa ha d’estar funcionant
passats tres mesos d’entrar el contracte en vigència.
La resta de temps fins a completar els quatre anys serà manteniment. La finalització
de la instal·lació que marcarà la fase de manteniment la marcarà la signatura d’un
acta de conformitat d’instal·lació, tal i com indica el programa Wifi4EU, per part de
l’Ajuntament.

Quan al venciment del contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat
de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment
d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim
de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.

Cinquena. Requisits tècnics del contracte.
Donat que l’ajut Europeu Wifi4EU consisteix en un bo de 15.000,00 € que s’han d’utilitzar
obligatòriament en el subministrament de material i instal·lació de la xarxa, i s’ha de complir amb els
requeriments tècnics que determina el programa, el beneficiari haurà 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:

Si el nombre de PAs resulta excessiu per a la cobertura de les instal·lacions que es planteja:
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- Tres piscines exteriors
- Una piscina esportiva coberta
- Un Pavelló principal
El licitador pot optar per ampliar la zona de cobertura al pavelló secundari, i completar, d’aquesta
manera, la cobertura a totes les instal·lacions. El fet que s’hagi deixat fora, inicialment, el pavelló
secundari és per què s’ha prioritzat la bona qualitat de servei a la resta d’instal·lacions, enfront
completar la cobertura a totes les instal·lacions.
D’acord amb el projecte, el municipi haurà d’assumir les despeses de connectivitat (accés a Internet),
manteniment i funcionament dels equips durant al menys 4 anys.
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.
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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 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.
Els requisits mínims dels equips així com les directrius d’accés estan establerts en el conveni signat
amb la “Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes” que s’adjunta com a documentació addicional
d’aquesta contractació, 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.
5.1. Subministrament equips Punts d’accés:
Els equips a instal·lar hauran de complir els requeriments establerts en l’apartat I.2 de l’Annex I.
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 quatre anys;
Presenta un temps mig entre avaries (MTBF) de, com a mínim quatre 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;
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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.
5.2. 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.
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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:

Es fixen com a ubicacions on instal·lar els punts d’accés:
1. Zona esportiva (inclou pavelló principal, piscina interior i piscines exteriors)
2. Ajuntament
Aquest llistat indica la prioritat que estableix l’Ajuntament de Berga per a la ubicació dels punts
d’accés.
El número de punts d’accés seran:



3 Exteriors
11 Interiors

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.
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Els punts d’accés s’instal·laran en aquells emplaçaments consensuats amb l’ajuntament, i haurà de
respectar en tot cas, el número de punts que com a mínim estableix el conveni de subvenció, d’acord
amb la taula anterior.
5.3. 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.
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L’adjudicatari serà el responsable d’enllaçar els punts d’accés que no disposin de connexió de dades
entre ells.
En particular, cal preveure un radioenllaç entre la piscina gran (PTP+AP5) i l’entrada al recinte
(marcat com PTP en el planell)

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.
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.
Configuració de la xarxa
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La configuració de la xarxa haurà de donar compliment als requeriments de l’apartat I.5 de l’annex I
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 connectar-se.
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:
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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 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-europe-facility/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.
5.4. Accés a Internet de la xarxa
L’adjudicatari haurà de proveir una connexió a Internet amb una velocitat mínima de descàrrega de
100 Mbps1
D’acord amb l’apartat I.3 de l’Annex I 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

1
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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.
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5.5. 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.

5.6. 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.
5.7. Pla d’explotació
5.7.1. 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
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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poguessin ser reparats així com la configuració o reprogramació d'equips i programari necessaris
per 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.
5.7.2. 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.

5.7.3. Elaboració d’informes
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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.
5.8. 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.
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5.9. Disposicions sobre el pagament i presentació d’informes
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:
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 l’annex I del 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:
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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 l'annex I del 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.

5.10. Millores opcionals
Eina de monitorització SNMP
L'adjudicatari podrà oferir com a millora una eina de Monitorització SNMP, allotjada en el núvol, que
permetrà monitoritzar l’estat (CPU, RAM, HDD, Interfícies) de tots els equipaments que intervenen
en la xarxa IP multiservei i que podrà utilitzar l’Ajuntament per a altres equipaments municipals.
Eina de monitorització NetFlow
L'adjudicatari podrà oferir com a millora una eina de Monitorització de paquets NetFlow, allotjada en
el núvol, on els elements de Routing, Switching i Wireless de la xarxa podran enviar informació dels
paquets que reben / envien, per permetre resoldre les incidències i determinar la saturació dels
enllaços i que podrà utilitzar l’Ajuntament a la seva disposició per a altres equipaments municipals.
Tallafocs per a la gestió SD-WAN
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L'adjudicatari podrà oferir com a millora a cada centre equipat d’un router tallafocs amb gestió
SDWAN (Software Defined Wide Area Networks) que permetin realitzar les següents tasques:
 Gestió centralitzada en el núvol de tots els tallafocs
 Routing basat en l’aplicació utilitzada (tràfic intern o extern)
 Optimització de rutes basada en la monitorització de les connexions a Internet de cada
centre
 Tallafocs de nivell 7 (regles per no només IP, port, sinó per aplicació)
 Funcionalitat de VPN
Auditoria de Seguretat
L'adjudicatari podrà oferir com a millora una auditoria de seguretat basada en l’ENS (Esquema
Nacional de Seguretat) amb Abast de tot l’Ajuntament amb una dedicació d’almenys 40 hores
realitzada per un tècnic expert en seguretat informàtica, amb almenys una d’aquestes dues
certificacions: CISM (Certified Information Security Manager d’ISACA) o CISSP (Certified
Information Systems Security Professional d’ISC).
Eina de gestió d’incidències ITIL

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

L'adjudicatari podrà oferir com a millora una eina en el núvol per a gestionar les incidències basada
en ITIL (Biblioteca d'Infraestructura de Tecnologies de la Informació) que permeti introduir
incidències, realitzar el seu seguiment i enviar automàticament per correu electrònic a l’Ajuntament
un informe mensual incloent el nombre d’incidències, i el temps de primera atenció i de resolució.
Aquesta eina la podrà utilitzar l’Ajuntament per a altres els equipaments municipals.
Eina de gestió d’inventari d’actius informàtics
L'adjudicatari podrà oferir com a millora una eina de gestió d’inventari d’actius TIC (Tecnologies de
la Informació i Comunicacions), allotjada en equipaments de l’adjudicatari, on es disposarà d’un
inventari de tots els elements els elements d’Infraestructures de l’Ajuntament, amb la seva
descripció, número de sèrie, etc. i que podrà utilitzar l’Ajuntament a la seva disposició per a tots els
equipaments municipals.
Eina de gestió de Contrasenyes
L'adjudicatari podrà oferir com a millora una eina de gestió de contrasenyes, allotjada en el núvol,
on es disposarà d’una gestió segura de les contrasenyes de tots els elements inclosos en el
manteniment i que podrà utilitzar l’Ajuntament a la per a qualsevol altre equipament municipal.
Panell de control unificat
L'adjudicatari podrà oferir com a millora un panell de control allotjat en el núvol, accessible via web,
amb tots els accessos a les eines de gestió de la xarxa, en concret:
 Accés al controlador de la xarxa WiFi
 Accés a l’eina SNMP
 Accés a l’eina Netflow
 Accés al controlador SDWAN
 Accés a un gestor de projectes (Auditoria en Seguretat)
 Accés a l’eina de gestió d’incidències ITIL
 Accés a l’eina d’inventari d’equips informàtics
 Accés a l’eina de gestió de contrasenyes
Millores tecnològiques de l’equipament
L’adjudicatari podrà oferir millores respecte a les característiques tècniques mínimes requerides
dels equipaments de xarxa definits a l’apartat I.2 de l’Annex I. del conveni signat amb l’INEA i
reproduïts a l’apartat 4.1 del present plec.
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Es valoraran les prestacions següents:
-

Incloure un controlador en cloud per a la gestió de la xarxa2

Sisena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte (penalitats)
L’empresa contractista s’ha de fer responsable que els serveis objecte del contracte es prestin dins
del termini previst, en el lloc acordat i d’acord amb les característiques i requisits establerts en aquest
contracte.
Les penalitats poden aplicar-se per incompliment de les obligacions o incompliment del nivell de
servei (SLA)
6.1. Relació d’incompliments de les obligacions
S’estableix el següent catàleg d’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista, distingint
entre els de caràcter lleu, greu i molt greu:
- Es considerarà de caràcter molt greu:
o La incidència o avaria que tingui una afectació superior al 50 % dels punts d’accés de
la xarxa.
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o L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
o L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
o Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
o La no retirada del material i equipament tècnic que per avaria o renovació és substituït.
o L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
o L’acumulació de 3 penalitats greus.
Per incompliments molt greus es podrà aplicar una penalitat equivalent a un 50% com a
màxim del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es
incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que
sigui.
- Es considerarà de caràcter greu:
o La incidència o averia que tingui una afectació d’entre el 20 % i el 50 % dels punts
d’accés de la xarxa, o bé quan existeixi una degradació parcial del servei.
o L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
no constitueixi falta molt greu.

Es podrien contemplar altres millores, per exemple incloure señalética per identificar la ubicación
dels punts d’accès Wi-Fi.

2
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o L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
o L’acumulació de 3 penalitats lleus.
Per incompliments greus es podrà aplicar una penalitat equivalent a un 10% com a màxim
del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Es considerarà de caràcter lleu:
o La incidència o avaria que tingui una afectació menor al 20 % dels punts d’accés, o
bé quan no existeixi degradació del servei.
o L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
no constitueixi falta molt greu o greu.
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o L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus
o molt greus.
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Taula d’acords de nivell de servei (SLA)

En superar-se el llindar,
s’aplicarà una penalitat del
10% de la quota mensual de
manteniment fins assolir la
màxima penalitat prevista per
la llei.

Percentatge màxim
d'incidències o
avaries repetides en
10 dies naturals

Percentatge màxim
d'incidències o avaries
mensuals que s'han repetit
dins d'un període temporal
de 10 dies naturals

Temps de resolució
d’incidències molt
greus

Temps màxim transcorregut
entre la notificació d'una
< 6 h.
incidència d'avaria molt greu
laborables
i la resolució d'aquesta per
part del contractista.

En superar-se el llindar per
hora o fracció, s’aplicarà una
penalitat del 20% de la quota
mensual de manteniment fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

Temps de resolució
d'incidències o
avaries greus

Temps màxim transcorregut
entre la notificació d'una
< 12 h.
incidència o avaria molt greu laborables
i la resolució d'aquesta

En superar-se el llindar per
hora o fracció, s’aplicarà una
penalitat del 20% de la quota
mensual de manteniment fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

Temps de resolució
d'incidències o
avaries lleus

Temps màxim transcorregut
entre la notificació d'una
incidència o avaria lleu i la
resolució d'aquesta.

En superar-se el llindar per
hora o fracció, s’aplicarà una
penalitat del 10% de la quota
mensual de manteniment fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

< 2%

< 24 h.
laborables
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El temps de resolució d'incidències computarà sempre en horari laboral, que es defineix de dilluns
a divendres, de 09:00 h. a 14:00 h. i de 16:00h. a 20:00 h., exclosos festius d'àmbit nacional, local i
regional.
A l'efecte de no tenir en compte en el còmput del temps de resolució d'incidències l'existència de
possibles demores no imputables a l'adjudicatari; s'establiran períodes no computables a aquest
efecte. L'adjudicatari únicament podrà aturar la comptabilització de temps quan es produeixi una
causa justificada, que, en tot cas, acreditar de forma detallada i exhaustiva.
El total de les penalitats no podrà superar el 50 per cent del preu del contracte

Setena. Execució i supervisió dels serveis (persona responsable del contracte).
Els responsable d’aquest contracte serà Joan Carles Garcia Rodríguez o, en la seva absència, el
responsable dels serveis TIC de l’Ajuntament.

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
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L’adjudicatari haurà de complir amb les normatives de seguretat i protecció de dades vigent.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per
garantir i acreditar que el tractament de dades s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa
de desplegament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Novena.- Confidencialitat
L’empresa contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
en ocasió de l’execució del contracte.
Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i extingir-se el contracte.

Berga, document firmat i datat electrònicament
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Joan Carles Garcia Rodríguez
Cap dels serveis TIC
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Annex I – IMATGE DE LES INSTAL·LACIONS

Piscines exteriors

Piscina interior

Pavelló secundari

Pavelló principal

130 metres
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