RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Exp. 2020/5961
Assumpte: DETERMINACIÓ PROPOSTA AMB LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT
PREU
I
REQUERIMENT
JUSTIFICACIÓ
PROPOSICIONS
BAIXES
PRESUMPTAMENT ANORMALS DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, DESPLEGAMENT I MANTENIMENT D’UNA XARXA
SENSE FILS, INICIATIVA WIFI4EU, PER A L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Per Resolució de l’Alcaldia de data 10 de desembre de 2020, es va
aprovar la licitació del contracte de subministrament, desplegament i
manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU, per a
l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment obert simplificat
sumari i tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el
regeixen (PPT).
Des de Serveis Econòmics, Contractació, es va procedir a la publicació del
corresponent anunci al perfil del contractant de la Generalitat de
Catalunya, en data 11 de desembre de 2020.
Un cop obertes per la Mesa de Contractació, de data 29 de desembre de
2020, les ofertes telemàtiques presentades, es requereix a les empreses
licitadores FIBRATEL SL, SINTELEC INFORMATICA SL, i FONE
COMUNICACIONES SL, que justifiquin i desglossin raonadament i
detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta,
mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2021/21, d’11 de gener de 2021.
Vista la documentació presentada per SINTELEC INFORMATICA SL, en
data 14 de gener, mitjançant reg. ent. ENTRA-2021-470 i 486, per
FIBRATEL SL, en data 15 de gener, reg. ent. ENTRA-2021-506, i per
FONE COMUNICACIONES SL, en data 15 de gener, reg. ent. ENTRA2021-541, l’informe emès pel responsable del contracte de 25 de gener,
les conclusions del qual es transcriuen a continuació, i l’acta de la mesa
de 26 de gener, mitjançant la qual es proposa a l’òrgan de contractació
l’acceptació de les ofertes presentades per les esmentades empreses.
“Examinada la justificació de la baixa per part de l’empresa SINTELEC
INFORMATICA SL, en data 14 de gener, mitjançant reg. ent. ENTRA-2021470 i, mitjançant reg. ent. ENTRA-2021-486 comunica la confidencialitat
de la informació presentada. L’empresa detalla exhaustivament diferents
aspectes que justifiquen la rebaixa de preus així com del manteniment
presentada a la seva oferta.
Examinada la justificació de la baixa per part de l’empresa FIBRATEL SL, en
data 15 de gener, reg. ent. ENTRA-2021-506, desglossa detalladament

l’oferta econòmica i justificació de costos salarials. Així mateix, aporta
certificats de sistemes de gestió de qualitat, en matèria mediambiental, i
justificació de trobar-se al corrent de pagament de salaris, Seguretat
Social i resta de costos salarials, cosa per la qual declara la viabilitat de la
seva oferta.
Examinada la justificació de la baixa per part de l’empresa FONE
COMUNICACIONES SL, en data 15 de gener, reg. ent. ENTRA-2021-541,
informa que garanteix el temps mig entre avaries, i justifica la reducció
d’hores de manteniment així com els costos salarials, cosa que justifica la
reducció de costos de l’oferta presentada.
Així mateix, assenyala en el seu informe que va declarar que el termini de
lliurament el redueix en 4 setmanes i que aquesta millora es va valorar
erròniament per la Mesa de contractació, i sol·licita la seva correcció.
D’acord amb l’exposat, considero que les tres empreses compleixen
favorablement la justificació exigida a l’empara de l’art. 149 de la LCSP,
explicant satisfactòriament la anormalitat de la seva oferta, i queda
acreditada la viabilitat de les ofertes presentades per les empreses
FIBRATEL S.L., SINTELEC INFORMATICA S.L. i FONE COMUNICACIONES S.L.”
En base a l’exposat, la puntuació total obtinguda per les empreses
licitadores, per ordre decreixent, és la següent:

EMPRESES
LICITADORES
FIBRATEL
FONE
SINTELEC
TELEFONICA
NOSTRAVANT
APFUTURA
TELNET

INFRAESTRUCTUR
A
MANTENIMENT
a) preu serveis 3
anys
punts b) c) a) b) c) d)
TOTAL
1.639,08 €
25 0 5
5
2
1
1 39,00
24,7
9 0 5
1.652,89 €
5
2
1
1 38,79
2.237,88 €
16 9 0
5
2
1
1 34,02
2.360,16 €
14,2 0 5
5
2
1
1 28,18
2.613,00 €
10,4 0 5
4
2
1
1 23,39
2.832,00 €
3.240,00 €

7,11
0,99

0
0

5
5

4
5

0
0

1
1

0
0

17,11
11,99

Atès que l’oferta presentada per FIBRATEL SL compleix amb els
condicionants establerts als plecs i la valoració de l’oferta ha assolit la
màxima puntuació, la Mesa de Contractació acorda proposar-la a l’òrgan
de contractació com a adjudicatària del contracte de subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU,
de Ripollet.
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP,
atenent a la quantia i característiques de l’objecte del contracte,
s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de contractació, si bé
aquesta ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons consta en
el punt cinquè 3.a) de la resolució d’alcaldia número 2019/1863, de 05

de desembre. No obstant i, tenint en compte la periodicitat ordinària
les sessions d’aquell òrgan, procedeix l’avocació per part de l’Alcaldia
la competència delegada en exercici de la facultat prevista a l’article
de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
relació a l’avocació de competències delegades.

de
de
10
en

A la vista dels antecedents esmentats en el contingut d’aquest informeproposta,
PROPOSO
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern local en
matèria de contractació administrativa en relació al contracte de
subministrament, desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils,
WIFI4EU, per a l’ajuntament de Ripollet, objecte de la present resolució.
Segon.- Aprovar l’establiment de la classificació per ordre decreixent de
la puntuació obtinguda per les proposicions presentades, d’acord amb els
criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars, de
conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de Contractació.
EMPRESA
FIBRATEL SL
FONE COMUNICACIONES SL
SINTELEC INFORMATICA SL
TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU
NOSTRAVANT SLL
APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES SL
TELNET SISTEMAS SL

Y

NIF
B80444508
B61011995
B61161022
A78053147

PUNTUACIÓ TOTAL
39,00 punts
38,79 punts
34,02 punts
28,18 punts

B12882775
B64993876
B43949023

23,39 punts
17,11 punts
11,99 punts

Tercer.- Considerar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la
licitació del contracte de subministrament, desplegament i manteniment
d’una xarxa sense fils, WIFI4EU, la presentada per FIBRATEL SL, amb NIF
núm. B80444508, de conformitat amb la proposta realitzada per la
Mesa de Contractació i l’oferta presentada per la mateixa.
Quart.- Adjudicar a l’empresa FIBRATEL SL, amb NIF núm. B80444508,
el contracte de subministrament, desplegament i manteniment d’una
xarxa sense fils, WIFI4EU, pel termini de tres anys, sense possibilitat de
pròrroga.
Cinquè.- Aprovar el finançament, d’una banda, del subministrament i
desplegament d’una xarxa sense fils (15.000,00 € IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 502.920.62300 – Adquisició maquinària,
instal·lacions tècniques i utillatge, d’acord amb la clàusula 17 del present
PCAP i d’acord amb el conveni número INEA/CEF/WiFi4EU/12018/001091-001140, signat el 19 de desembre de 2018 entre l’

“Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)” i l’Ajuntament de
Ripollet, en el marc del mecanisme “Connectar Europa – Iniciativa
Wifi4EU”.
D’altra banda, aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada dels
serveis de manteniment d’aquest contracte, per un import pels tres anys
de 1.639,08 €, més l’IVA de 344,21 €, resultant un import total de
1.983,29 € (mil nou cents vuitanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims),
que
s’imputarà
a
l’aplicació
pressupostària
502.920.227994 –
Modernització.
Sisè.- Autoritzar la despesa per atendre els serveis de manteniment
d’aquest contracte, amb consignació suficient pels exercicis en què
tingui vigència el contracte, amb els següents imports:
Any 2021: mesos de febrer a desembre: despesa de 500,83 €, més l’IVA
de 105,17 €, resultant una despesa total de 606,00 € (sis cents sis
euros).
Any 2022: mesos de gener a desembre: despesa de 546,36 €, més l’IVA
de 114,74 €, resultant una despesa total de 661,10 € (sis cents seixantaun euros amb deu cèntims).
Any 2023: mesos de gener a desembre: despesa de 546,36 €, més l’IVA
de 114,74 €, resultant una despesa total de 661,10 € (sis cents seixantaun euros amb deu cèntims).
Any 2024: mes de gener: despesa de 45,53 €, més l’IVA de 9,56 €,
resultant una despesa total de 55,09 € (cinquanta-cinc euros amb nou
cèntims).
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a
exercicis futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit
que, per a cada exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de
conformitat amb el que preveu l’art. 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
Setè.- Notificar a FIBRATEL SL, amb NIF núm. B80444508, que, d’acord
amb l’establert a l’art. 159.6.b) LCSP, queda eximida de l’acreditació de
la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Vuitè.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a les altres empreses
licitadores en aquest procediment, i publicar l’adjudicació al perfil del
contractant de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.

Novè.- Comunicar a l’empresa adjudicatària que la formalització del
contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de la present resolució d’adjudicació, d’acord amb el que
estableix l’art. 159.6.g) LCSP.
Desè.- Donar compte a la propera Junta de Govern Local que es celebri.
Onzè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si
s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se
el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma
expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la
data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:


si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des
del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del
recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma
presumpta;



si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Ripollet, a data de signatura electrònica,
L’Alcalde

La Secretària

