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El Consell d’Administració del Consorci Localret, en sessió de 25 de gener de 2022, ha adoptat
els acords que es transcriuen a continuació

Aprovació de l’expedient i inici del procediment de contractació del contracte de
serveis de telecomunicacions de la Diputació de Tarragona, ajuntaments,
consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al procés de
contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona
Atès que el Consorci Localret té atribuïda, entre altres, la funció de contractar i/o gestionar la
prestació de serveis TIC en l’àmbit dels ens locals consorciats, actuant com a central de
contractació i/o aprovant acords marc, segons el que estableix l’article 9, lletra g, dels seus
Estatuts.
Vist que, mitjançant decrets de la Presidència núm. 9/2017, d’11 de maig, i 13/2017, de 6 de
setembre, es van adjudicar el lots 2 (comunicacions mòbils de veu i dades) i 1 (serveis de
comunicacions fixes de veu i dades) del contracte de serveis de telecomunicacions de la
Diputació de Tarragona, ajuntaments consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits
al procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona, a les empreses
VODAFONE ESPAÑA SAU i TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, respectivament.
Vist que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 28/2021, de 4 de juny, es acordar que les
empreses TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU i VODAFONE ESPAÑA SAU continuïn prestant els
serveis corresponents als lots 1 i 2 del contracte de serveis de telecomunicacions de la
Diputació de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits
al procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona.
Vist que el Consorci Localret ha iniciat la tramitació prèvia d’un expedient de contractació per
adjudicar un nou contracte de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Tarragona,
ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al procés de contractació
centralitzada de la demarcació de Tarragona.
Vist les entitats que s’han adherit a aquesta contractació centralitzada, que consten a l’annex 1
dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT).
Vist que l’objecte del contracte es divideix en dos lots i sublots, als efectes del que disposa
l’article 99 de la LCSP:
Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació física
permanent (en endavant, serveis de comunicacions fixes de veu i dades).
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el trànsit fix a mòbil que,
opcionalment, les entitats podran encaminar pels enllaços del contractista de telefonia mòbil
(en endavant, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades).
Vist que el valor estimat del contracte, tenint en compte la durada inicial (3 anys), les eventuals
pròrrogues (2 anys) i les modificacions previstes és de 8.599.921,58 euros, exclòs l’IVA:
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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:
Atès que l’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis, i que
l’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà
en el perfil de contractant del Consorci Localret, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret. La licitació
s’anunciarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Vista la memòria justificativa del contracte, amb data 19 de gener de 2022, en els termes ques
assenyala l’article 116 de la LCSP.
Vist l’informe jurídic, amb data 19 de gener de 2022, favorable a l’aprovació de l’expedient de
contractació, considerant que s’ajusta a la legislació de contractes del sector públic i, en concret,
al que estableixen els articles 116 i 117 de la LCSP.
Vist l’informe favorable de la Intervenció del Consorci Localret, amb data 22 de gener de 2022.
Atès que, segons la disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan de
contractació respecte del contracte correspon al Consell d’Administració, atès que la seva
durada es superior a quatre anys, incloses les pròrrogues, i el seu valor estimat supera els sis
milions d’euros
És per tot això que proposo al Consell d’Administració l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- 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.
Segon.- Iniciar la licitació del contracte, mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant
del Consorci i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Tercer.- Establir que l’import total de la despesa que comporta aquesta contractació
centralitzada anirà a càrrec de cadascun dels ens participants, de conformitat amb el que
estableix el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i els documents d’adhesió que
han subscrit.
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L’execució del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari corresponent.
El secretari
A data de la signatura electrònica
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