INFORME PROPOSTA DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUBI AL
CONVENI DE COL∙LABORACIÓ AMB EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS . LOT NÚM
1.‐ SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXES DE VEU I DADES.
Antecedents
Vist l’Acord de Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2017 en el qual s’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 telecomunicacionsles 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 Alcadessa 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 adherit 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”. L’esmentada resolució estima parcialment el recurs interposat només en relació a
la dicció del punt primer de la clàusula 6.2.3.3.1 del PPT, en el sentit exposat en el fonament
jurídic novè de la resolució, i desestima el recurs pel que fa a la resta de pretensions de la
recurrent, basades principalment en la suposada infracció dels principis de neutralitat
tecnològica i de lliure concurrència. Per tant, un cop aixecada la suspensió del procediment de
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contractació, s’ha procedit a la rectificació dels plecs i a la publicació dels anuncis i de la
documentació corresponent en el perfil del contractant del Consorci, en data 27 de juliol de
2018. S’ha ampliat, així mateix, el termini per a la presentació de proposicions, que serà de 60
dies comptats des de la data d’enviament de l’anunci rectificatiu al DOUE.
Vist que a 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 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. 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.
Proposta
D’acord amb els antecedents exposats, atès que l’Ajuntament de Rubí ja consta adherit al
conveni de col∙laboració subscrit en data 6 de juliol de 2017 pel Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions, i
que segons s’ha relacionat en els antecedents el 30 d’octubre del 2019, es va formalitzar el
contracte del lot núm. 1 – Servei de comunicacions fixes de veu i dades entre l’empresa
VODAFONE ESPAÑA SAU i el Consorci LOCALRET, en Junta de Govern Local de data 27 de
setembre de 2017 es va aprovar una despesa prevista per un import total de 158.790,42 euros,
una vegada estudiades les necessitats actuals, es proposa a l’òrgan de contractació aprovar
l’inici de la implantació del projecte i l’aprovació de la despesa prevista (s’adjunta annexat a
aquest informe el càlcul de la previsió), corresponent al lot núm.1 – Servei de comunicacions
fixes de veu i dades per un import total de 160.914,77 euros anuals a favor de l’operadora
adjudicatària del contracte, VODAFONE ESAPAÑA, SAU amb NIF A80907397.
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Tanmateix, atès que en el conveni de referència al que es va adherir aquest Ajuntament, en la
seva clàusula 3.4 s’estableix la obligació de designar una persona per exercir les tasques de
gestió, coordinació i interlocució amb la Diputació i LOCALRET per al seguiment del contracte,
amb la funció , entre d’altres, de comunicar a la Diputació o a LOCALRET les incidències que es
puguin produir durant l’execució del contracte i tractar directament aquestes incidències,
problemes i conflictes que puguin sorgir durant l’execució del contracte amb l’operador
VODAFONE ESPAÑA SAU, es proposen per a exercir tals funcions a la cap del Servei
d’Informàtica i administració electrònica Mercedes Aguilar Jurado, a la responsable de
Compres de l’Ajuntament, Núria Lozano Vega i a la TAG de la Unitat de Compres Sonia de la
Fuente Mendez o les persones que en cada moment les substitueixin.

Rubí, 1 de març de 2021

Mercedes Aguilar Jurado
Cap de Serveis Informàtics

Núria Lozano Vega
Responsable de Compres

Sonia de la Fuente Mendez
TAG Compres
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Metodologia de càlcul dels costos de la telefonia fixa (veu, dades i centraleta)
Per a determinar els costos de la telefonia fixa s'aplicaran les tarifes adjuntes:

a) Telefonia Seus
1 Es realitza, des de serveis informàtics l'estudi de centres de treball, personal, tipologia i
infrastructura i l'adaptació a les solucions de Vodafone‐ ES REDUEIXEN LES EXTENSIONS PEL
NOMBRE DE MÒBILS
2 Amb les dades d'aquest estudi d'implantació calculen les quotes fixes mensuals dels centres de
treball
3 A partir de la facturació d'Orange d'octubre de 2019 a juliol de 2020 des de compres es fa una
estimació mitja de consums (veure full de càlcul adjunt)
4 Amb l'escenari de trànsit es fa el càlcul dels costos variables mensuals amb les tarifes de
Vodafone
b) Resta de línies telefòniques
1 Es realitza, des de compres, inventari de totes les línees telefòniques que es facturen a
Ajuntament
2 Es compara l'inventari de línees amb els centres de treball municipals. De la comparació en
surten dos grups de línees:
2.a) Línees de centres de treballs que no són seus (alarmes, ascensors, fax,…)
2.b) Línees de centres no municipal però que assumim (alarmes, ascensors, telèfons+ADSL)
3 S'aplica tarifa corresponent a cada línea (manca resposta dels diferents serveis sobre la
necessitat d'aquestes línees i podria variar alguna tarifa o línia)

CÀLCUL DE COSTOS DE TELEFONIA TOTALS
Seveis de Veu Fixa / Dades

Cost mensual

Quota fixa serveis de Veu Fixa / Dades switch
Trànsit de veu fixa

7.693,00 €
339,27 €

Altres línies municipals

1.604,50 €

Possibles altes (15% valor)

1.445,52 €

TOTAL VEU FIXA / DADES MENSUAL
IVA 21%
TOTAL VEU FIXA / DADES MENSUAL (IVA)
TOTAL VEU FIXA / DADES ANUAL

11.082,28 €
2.327,28 €
13.409,56 €
160.914,77 €

ENS
Ajuntament de Rubí
NIF
Descripció Migració de sevei de Veu Fixa a PBX Cloud VoIP
Quadre resum de condicions econòmiques per serveis de veu i dades fixes (no inclou costos variables)
Seveis de Veu Fixa / Dades

Cost mensual

Accessos primaris / Trunk SIP - EXISTENTS
Serveis de Veu Fixa - Annex 11.2 veu fixa

2.487,00 €

Accessos de dades - Annex 11.2 dades

1.176,50 €

Ampliació - Extensions VoIP - Cabal 1000Mbps - Annex 11.4

4.029,50 €

Costos fixes Servei de veu fixa i dades amb Switch

7.693,00 €

Detall de Quotes Fixes associades als serveis contractats amb Switch
Identificador

Codi servei - Quotes de veu fixa

Unitats

Serveis VoIP AMB Port de Switch Associat- Annex 11.4
AMP-101

Nova extensió en xarxa IP bàsic

AMP-102

Nova extensió en xarxa IP avançat

AMP-107

Nova extensió en xarxa IP bàsic

AMP-108

Nova extensió en xarxa IP avançat

15,80 €

3.365,40 €

20

24,60 €

492,00 €

-

14,75 €

-

€

-

23,50 €

-

€

10,00 €

DDI

100

Serveis de xarxa intel·ligent - Annex 11.2 Veu
QTA-119

0,10 €

Numeració 900

1

15,00 €

Servei grup d'extensions sobre la xarxa de l'operador

10

QTA-133

Servei presentació número capçalera sobre la xarxa de l'operador

10

QTA-134

Servei de captura de trucades sobre la xarxa de l'operador

QTA-135
QTA-136
QTA-137

Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal avançat)

QTA-138

Servei de número fix públic sobre la xarxa de l'operador

QTA-139

Servei de fax sobre la xarxa de l'operador

-

€

€

100,00 €

-

10,00 €

-

€

Servei de cua de trucades sobre la xarxa de l'operador

-

10,00 €

-

€

Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal bàsic)

331

7,00 €

2.317,00 €

7,00 €
10
-

3,00 €
6,00 €

Codi servei - Quotes Dades i accés a internet

Unitats

Accés a xarxa multiservei - Accés Ethernet / IP
Accés 1 Gbps (Nivell 3)

€

-

€

6.344,40 €

Cost mensual

920,10 €

920,10 €

Accés 100 Mbps (Nivell 2) diversificat

510,60 €

-

€

AXM-150

Accés 100 Mbps (Nivell 2)

237,20 €

-

€

AXM-151

Accés 100 Mbps (Nivell 3) diversificat

510,60 €

-

€

237,20 €

237,20 €

Accés 100 Mbps (Nivell 3)

1

Preu unitari
(€/mes)
1.157,30 €

-

30,00 €

AXM-149

AXM-152

1

Cabal a xarxa multiservei - Cabal Internet centralitzat
CBL-170

Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps

19,20 €
1

Serveis ampliats - Annex 11.4
AMP-164

C2 General

-

10,00 €

Import Total Proposta

#

30,00 €

2.447,00 €

QTA-132

AXM-148

10,00 €

30,00 €

Serveis Oficina Vodafone - Annex 11.2 Veu

Identificador

Cost mensual

213

Línies AMLT: Analògiques / XDSI - Annex 11.2 Veu
QTA-112

Preu unitari
(€/mes)
3.857,40 €

Cabal Internet simètric garantit 1000 Mbps

19,20 €

19,20 €

172,10 €
1

172,10 €

172,10 €

Import Total Proposta

1.348,60 €

