Marta Portella Nogué, secretària del Ajuntament de Tordera

CERTIFICO:

8.- (PRP2019/239). Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions per
la prestació dels serveis de comunicacions de forma agregada als municipis del Maresme, pel període
d’un any.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz
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30/07/2019 2n Tinent d'alcalde

Que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera, en sessió tinguda en data 25 de juliol de 2019, va
prendre, entre altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent,
el següent acord:

Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Segona pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions per la
prestació dels serveis de comunicacions de forma agregada als municipis del
Maresme, pel període d'un any
Règim interior - Contractació
2019 / 4607
PROPOSTA D'ACORD d'aprovació de la segona pròrroga del contracte de
serveis de telecomunicacions per la prestació dels serveis de comunicacions
de forma agregada als municipis del Maresme, pel període d'un any

Antecedents:
1.- En data 3 de desembre de 2015, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Tordera van
signar el conveni de cooperació per la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions
següents:
Lot 1: Servei de comunicacions fixes
Lot 2: Servei de comunicacions mòbils, essent que la voluntat municipal és la de continuar
adherit a aquest servei agregat

2.- En data 1 de desembre de 2016, el Consell Comarcal del Maresme i les empreses adjudicatàries van
formalitzar els respectius contractes de serveis de telecomunicacions per la prestació dels serveis de
comunicacions de forma agregada als municipis del Maresme i els seus organismes autònoms
interessats, següents:
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Lot 1: Serveis de comunicacions fixes: Telefónica de España. SAU, amb CIF A-82018474
Lot 2: Serveis de comunicació mòbil: Vodafone España, SA, amb CIF A-80907397
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En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué
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3.- En data 31 de maig de 2018, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera va aprovar la primera
pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions per la prestació dels serveis de comunicacions
de forma agregada als municipis del Maresme, pel període d’un any, adjudicat en virtut de l’encomana
de gestió efectuada a favor del Consell Comarcal del Maresme i manifestar la voluntat de l’Ajuntament
de Tordera de continuar formant part del contracte per la compra agregada dels “Servei de
telecomunicacions” subscrits en data 1 de desembre de 2016, entre el Consell Comarcal del Maresme i
les empreses Telefònica España, S. A. U. i Vodafone España, S. A. U., i en conseqüència, d’adherir-se a la
pròrroga contractual proposada pel Consell Comarcal del Maresme, pel període comprès entre el dia 1
de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019, l’acord del qual es va publicar en el BOPB de data 15
de juny de 2018.
4.- En data 6 de juny de 2019 i amb Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tordera núm. 2019/8928, el
Consell Comarcal del Maresme, a la vista que el contracte de serveis de telecomunicacions per la
prestació dels serveis de comunicacions de forma agregada als municipis del Maresme i els seus
organismes autònoms interessats finalitza el proper dia 30 de novembre de 2019, va comunicar a aquest
Ajuntament si té la voluntat de prorrogar per un any més els contractes per la compra agregada del
“Servei de telecomunicacions” subscrits amb les empreses Telefònica España, S. A. U. i Vodafone
España, S. A. U., sent la vigència del període de pròrroga proposat amb data d’inici el dia 1 de desembre
de 2019 i finalització el dia 30 de novembre de 2020.
5.- Que aquest Ajuntament té la voluntat d’adherir-se a la segona pròrroga proposada, i atès que el
termini màxim establert pel Consell Comarcal del Maresme per fer-ho finalitza el proper dia 31 de juliol
de 2019, és necessari adoptar un compromís de continuïtat, pel període comprès entre el dia 1 de
desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, amb el contracte de telecomunicacions al que es troba
adherit i que està gestionat pel Consell Comarcal del Maresme i, en conseqüència, aprovar la despesa
corresponent.
6.- En data 26 de juny de 2019, el responsable de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de
l’Ajuntament de Tordera emet l’Informe favorable sobre l’adhesió a la segona pròrroga contractual de
serveis de telecomunicacions proposada el Consell Comarcal del Maresme.
7.- En data 1 de juliol de 2019, la Interventora interina de la Corporació emet l’Informe d’Intervenció
núm. 202/2019 favorable sobre l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient i sobre la
segona pròrroga de l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Tordera i l’Organisme Autònom Ràdio Tordera per la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions per l’exercici 2019 fins a un màxim global de 4.500,01 euros, corresponent a la
despesa del mes de desembre de 2019, fent constar que, al tractar-se d’una despesa plurianual,
l’Ajuntament de Tordera i el seu Organisme Autònom hauran de consignar en el seu Pressupost per a
l’exercici 2020 un màxim global de 45.499,99 euros corresponent a la despesa prevista des de gener a
novembre de 2020.
8.- En data 10 de juliol de 2019, la Secretària de la Corporació emet l’Informe de Secretaria núm. 9/2019
favorable sobre l’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions per a la
prestació dels serveis de comunicacions de forma agregada als municipis del Maresme, pel període d’un
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any, fins el 30 de novembre de 2020, adjudicat en virtut de l’encomana de gestió efectuada a favor del
Consell Comarcal del Maresme, i sobre el procediment a seguir.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz

1.- La clàusula setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària, per la contractació de
serveis de comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits, preveu que el
termini d’execució del contracte dels serveis de comunicacions serà de dos anys, i que podrà ser objecte
d’un màxim de dues pròrrogues, d’un any cada una, establertes de forma expressa abans de la
finalització del contracte, sense que la durada del contracte amb les seves pròrrogues, pugui superar els
quatre anys, d’acord amb el que preveu l’article 303 de TRLCSP.

29/07/2019 Secretària
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Fonaments de Dret:

2.- Pel que fa a l’òrgan competent, la competència per a l’aprovació de l’encomana de gestió i del
Conveni regulador dels seus termes, d’acord amb els articles 47.2.h) de la LRBRL, 114.3.e) del TRLMC i
309.2 del ROAS, correspon al Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres i, per tant, amb caràcter indelegable.
Per això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions per la prestació dels
serveis de comunicacions de forma agregada als municipis del Maresme, pel període d’un any, adjudicat
en virtut de l’encomana de gestió efectuada a favor del Consell Comarcal del Maresme i manifestar la
voluntat de l’Ajuntament de Tordera de continuar formant part del contracte per la compra agregada
dels “Servei de telecomunicacions” subscrits en data 1 de desembre de 2016, entre el Consell Comarcal
del Maresme i les empreses Telefònica España, S. A. U. i Vodafone España, S. A. U., i en conseqüència,
d’adherir-se a la segona pròrroga contractual proposada pel Consell Comarcal del Maresme, pel període
comprès entre el dia 1 de desembre de 2019 i fins el 30 de novembre de 2020.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 33.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2019/0602/920/222002/01 en concepte de Serveis de telefonia del pressupost vigent de
l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2019 i la despesa de 2.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2019/0/491/22200/01 en concepte de Serveis de telecomunicacions del
pressupost vigent de l’Organisme Autònom Ràdio Tordera per a l’exercici 2019, a favor de l’empresa
Telefónica de España, S. A. U., amb CIF A-82018474, d’acord amb el detall següent:
Anualitat
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Import AD
Aplicació pressupostària de despesa
(IVA inclòs)
2.750,00 € Pressupost Ajuntament - 2019/0602/920/222002/01
166,67 € Pressupost OA Ràdio Tordera - 2019/0/491/22200/01
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Any 2020 Gener-novembre

30.250,00 € Pressupost Ajuntament - 2020/0602/920/222002/01
1.833,33 € Pressupost OA Ràdio Tordera – 2020/0/491/22200/01

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz
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Adquirir el compromís de consignar les quantitats determinades en el quadre anterior, de les aplicacions
corresponents en l’avantprojecte de Pressupostos de l’exercici 2020, amb el benentès que, d’acord amb
el que estableix l’article 174.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització o realització de despeses de caràcter
plurianual se subordina a la consignació de crèdit suficient i adequat per al finançament de les
obligacions derivades del Conveni als exercicis pressupostaris corresponents.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 17.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2019/0602/920/222002/01 en concepte de Serveis de telefonia del pressupost vigent de
l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2019 i la despesa de 2.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2019/0/491/22100/01 en concepte de Serveis de telecomunicacions del
pressupost vigent de l’Organisme Autònom Ràdio Tordera per a l’exercici 2019, a favor de l’empresa
Vodafone España, S. A. U., amb CIF A-80907397, d’acord amb el detall següent:
Anualitat
Any 2019 Desembre
Any 2020 Gener-novembre

Import AD
(IVA inclòs)
1.416,67 €
166,67 €
15.583,33 €
1.833,33 €

Aplicació pressupostària de despesa
Pressupost Ajuntament - 2019/0602/920/222002/01
Pressupost OA Ràdio Tordera - 2019/0/491/22200/01
Pressupost Ajuntament - 2020/0602/920/222002/01
Pressupost OA Ràdio Tordera - 2020/0/491/22200/01

Adquirir el compromís de consignar les quantitats determinades en el quadre anterior, de les aplicacions
corresponents en l’avantprojecte de Pressupostos de l’exercici 2020, amb el benentès que, d’acord amb
el que estableix l’article 174.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització o realització de despeses de caràcter
plurianual se subordina a la consignació de crèdit suficient i adequat per al finançament de les
obligacions derivades del Conveni als exercicis pressupostaris corresponents.
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Quart.- Facultar l’alcalde o persona en qui delegui per tal que formalitzi la documentació necessària
perquè esdevinguin efectius els anteriors acords presos.
Cinquè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposarse els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Sisè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la plataforma
electrònica de les administracions públiques Catalanes EACAT, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns, i donar-ne compte al departament de
Tecnologies de la Informació i Comunicació i al departament d’Hisenda.
En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Josep Llorens Muñoz
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Setè.- Procedir a la publicació de l’acord al BOPB, per a la seva eficàcia, d’acord amb allò previst a
l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Votació: sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per setze vots a favor i una abstenció.
Vots a favor: Oriol Serra Escribano (CUP-AMUNT), Xavier Pla Bancells (MT-IDC), Salvador Giralt Carrillo (
ECP-T-ECG), Marta Paset Salichs (ERC-GdT-JOVENT-AM), Jordi Romaguera Restudis (ERC-GdT-JOVENTAM), Maria Cinta Alcàcer Moncunill (ERC-GdT-JOVENT-AM), Jesús Francisco Saltó Romero (ERC-GdTJOVENT-AM), Maria Natàlia Pérez Roel (ERC-GdT-JOVENT-AM), Rafael Delgado Comino (PSC-CP),
Antonia (Toñi) Garcia Martinez (PSC-CP), Jenifer Jansa Gimeno (PSC-CP), Joan Carles Garcia Cañizares
(JxCAT-JUNTS), Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNTS), Nadia Cantero Terrón (JxCAT-JUNTS), Pau Megias
Nonell (JxCAT-JUNTS) i Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS).

Marta Portella Nogué
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Abstenció: Miriam Rocabruna Rodríguez (Cs).

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 2n tinent d’alcalde delegat, Josep
Llorens Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019.
Tordera, a data de signatura electrònica
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