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Signat electrònicament per Jaume Oliveras
Maristany . Data: 22/02/2022 17:44:10 CET

Signat electrònicament per Jordi Cases
Pallarès . Data: 23/02/2022 08:28:18 CET

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Vist que el Consell d’Administració del Consorci Localret, en data 25 de gener de 2022, va
aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de telecomunicacions de la
Diputació de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals i entitats dependents d’aquests,
adherits al procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona, amb una
durada de 36 mesos, comptats des del primer dia del mes natural següent a la formalització
del contracte o des de la data que s’indiqui en el document de formalització, i un valor estimat
de 8.599.921,58 euros, exclòs l’IVA:
Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: 5.114.921,58 euros, exclòs l’IVA.
Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: 3.484.333,00 euros, exclòs l’IVA.
Vist que la licitació del contracte es va iniciar mitjançant la seva publicació en el perfil de
contractant del Consorci, en data 26 de gener de 2022, i en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), en data 31 de gener de 2022.
Vist que el termini de presentació de les proposicions és de 45 dies naturals comptats des de
la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE; en concret, fins a les 15.00.00 h. del 14
de març de 2022.
Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Tecnologia i Coneixement, en data 21 de febrer de 2022,
segons el que s’han detectat els següents errors materials en els plecs i documents
contractuals:
a)

Annex 10.3 – Quotes per ENS (Lot 1):
Falta incloure els serveis GPON/xDSL màxima velocitat – ADSL corresponents als NIF
següents:

b)

P4301000H

1

Alió

P4305300H

1

Xerta

P4306400E

1

La Galera

P4308300E

1

El Masroig

P4312400G

1

Renau

P4313000D

1

Riudecols

Annex 8.5 – Altres accessos a Internet (Lot 1):
Falta detallar els accessos corresponents a:

c)

P4311100D

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G /
4G LTE segons disponibilitat)

2

Ajuntament de la Pobla
de Mafumet

P4313800G

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G /
4G LTE segons disponibilitat)

1

Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita

Annex 8.4 – Serveis Des xDSL GPON (Lot 1):
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Les línies 62 i 63 identifiquen serveis de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, però
estaven recollits com a serveis de la llar d’infants l’Esquirol de la Pobla de Mafumet. Es
canvia el nom de l’entitat.
Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 136 de la LCSP, els òrgans de
contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes en cas que
s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de contractació.
És per tot el que precedeix que aquesta Presidència, en ús de les atribucions que tinc
conferides,
RESOLC
Primer.- Rectificar els errors materials detectats en els plecs i documents contractuals,
següents:
a)

Annex 10.3 – Quotes per ENS (Lot 1):
Falta incloure els serveis GPON/xDSL màxima velocitat – ADSL corresponents als NIF
següents:

b)

P4301000H

1

Alió

P4305300H

1

Xerta

P4306400E

1

La Galera

P4308300E

1

El Masroig

P4312400G

1

Renau

P4313000D

1

Riudecols

Annex 8.5 – Altres accessos a Internet (Lot 1):
Falta detallar els accessos corresponents a:

c)

P4311100D

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G /
4G LTE segons disponibilitat)

2

Ajuntament de la Pobla
de Mafumet

P4313800G

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G /
4G LTE segons disponibilitat)

1

Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita

Annex 8.4 – Serveis Des xDSL GPON (Lot 1):
Les línies 62 i 63 identifiquen serveis de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, però
estaven recollits com a serveis de la llar d’infants l’Esquirol de la Pobla de Mafumet. Es
canvia el nom de l’entitat.

Segon.- Publicar l’acord de rectificació dels errors materials en el DOUE i en el perfil de
contractant de Localret, així com els plecs i els documents contractuals rectificats.
Tercer.- Ampliar el termini de presentació de les proposicions: 45 dies comptats des de la
data d’enviament de l’anunci rectificatiu en el DOUE.
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Consell d’Administració de Localret en la
propera sessió.
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I, perquè així consti, ho signa el president del Consorci Localret i ho certifica el secretari.

Jaume Oliveras i Maristany
President

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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