Assumpte: Implantació general de la compra agregada de serveis de
telecomunicacions a l’empresa adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU promoguda
per la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET.
Expedient: 15/2019/CONT-E.

Antecedents

En data 7 d’agost de 2017 l’actual cap del Servei de Contractació emet
informe jurídic favorable en relació a l’adhesió a la compra agregada de serveis
de telecomunicacions promogut per la Diputació de Barcelona i el Consorci
LOCALRET, per cobrir les necessitats en serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Rubí.


En sessió de data 20 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local 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 telecomunicacions les 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.
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.

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”.


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 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.

En 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.

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.

En data 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCSP) ha resolt desestimar el recurs especial interposat per l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU contra l’adjudicació del lot 1, així com aixecar la
suspensió automàtica de l’adjudicació (Resolució núm. 322/2019 del TCCSP).

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. Aquest contracte va entrar en vigor l’1 de novembre del 2019, 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.

En data 01 de març de 2021 la responsable i la TAG de Compres, així com la
cap de Serveis Informàtics emeten un informe favorable a la implantació general de la
compra agregada del Lot núm.1 del contracte de referència i l’aprovació de la despesa
prevista en l’acord de Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2017.

Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent:

La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014 sobre contractació pública.

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (d'ara endavant TRLCSP).

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant
RGLCAP).

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.

Altres fonts de Dret (informes, doctrina, resolucions jurídiques,...):

Instruccions d’adhesió de la Diputació de Barcelona a la compra agregada de
serveis de telecomunicacions 2018.

Conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de data
28 de juny de 2017.

Instruccions d’adhesió a la compra agregada de serveis de telecomunicacions
2018, amb model d’acord adjunt.

Informe justificatiu de necessitat d’adhesió a la compra agregada de serveis de
telecomunicacions (CAST) promoguda per la diputació de Barcelona i el consorci
LOCALRET, per a cobrir les necessitats en serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Rubí.

Invitació a participar a la compra agregada de serveis de telecomunicacions de
la Diputació de Barcelona i LOCALRET adreçada a l’Ajuntament de Rubí de data 17
de juliol de 2017 amb el següent número de registre en EACAT E-006679-2017.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Única.- Sobre els acords aprovats per Junta de Govern Local en sessió de data
20 de setembre de 2017, en relació a l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al
Conveni de col·laboració amb el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions.
Segons s’exposa en els antecedents d’aquest informe, la Junta de Govern Local, en
sessió de data 20 de setembre de 2017, va acordar:
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.
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.
Igualment, com hem deixat exposat en els antecedents d’aquest informe, el contracte
del lot núm. 1 – Servei de comunicacions fixes de veu i dades, formalitzat entre
l’empresa adjudicatària VODAFONE ESPAÑA, SAU i el Consorci LOCALRET, es va
signar fins el passat 30 d’octubre de 2019.
Tenint en compte l’anterior, en data 01 de març de 2021 la responsable i la TAG de
Compres, així com la cap de Serveis Informàtics han emès un informe favorable a
l’inici del procediment per a la implantació general de la compra agregada del lot
núm.1 – Servei de comunicacions fixes de veu i dades, del contracte formalitzat en
data 30 d’octubre de 2019 entre l’empresa adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU i
el Consorci LOCALERT, que tot i tenir una consignació pressupostària per import de
158.790,42 euros, s’ha adequat a les necessitats actuals, fent constar:

“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 ESPAÑA, SAU amb NIF A80907397”
A tal efecte s’incorpora a l’expedient de contractació la documentació comptable
corresponent.
Altrament, en compliment del previst a la clàusula 3.4 del conveni de referència al que
s’ha adherit aquest Ajuntament, es designen les persones que, en representació de la
corporació, exerciran les tasques de coordinació, gestió i interlocució amb la Diputació
de Barcelona, LOCALRET i l’empresa adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU.
L’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU haurà de prestar el servei a l’Ajuntament de
Rubí amb els preus i condicions fixades en el contracte.
En base a l’anterior s’emeten les següents CONCLUSIONS
Única.- S’informa favorablement l’aprovació per part de l’òrgan de contractació de
l’inici del procediment per a la implantació general de la compra agregada del lot
núm.1 – Servei de comunicacions fixes de veu i dades, en relació al contracte
formalitzat en data 30 d’octubre de 2019 entre l’empresa adjudicatària VODAFONE
ESPAÑA, SAU i el Consorci LOCALRET i l’aprovació de la despesa associada ja
compromesa en l’acord de Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2017 per
import total de 160.914,77 euros, en tant que:
-

L’Ajuntament de Rubí es va adherir 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 per acord de Junta
de Govern Local de data 20 de setembre de 2017.

-

En la mateixa sessió de 20 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va
acordar comprometre una despesa associada a la compra agregada al Lot 1
Servei de comunicacions mòbils de veu i dades, per import total de 158.790,42
euros, i que degut a les necessitats actuals s’ha valorat en l’import total de
160.914,77 euros, segons justifica l’informe tècnic signat en data 01 de març de
2021 per la responsable i la TAG de Compres, així com la cap de Serveis
Informàtics.

-

Consta incorporat a l’expedient de contractació el document comptable
corresponent per a efectuar la despesa compromesa.

És quant em correspon informar sense perjudici de millor criteri fonamentat en Dret.
Rubí, 03 de març de 2021

Susana Sancristòfol Cervelló
TAG Servei de Contractació

