
 

  
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 

 
 

Entitats que intervenen 
 

 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles García 
Cañizares, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, assistit per el Secretari Delegat , Sr Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16 de 
data 28 de juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.  
 

 
 
Consorci LOCALRET, representat pel seu president, Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa 
Comas, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases i Pallarès. 
 
 

Antecedents 
 

 
Des de fa anys, la Diputació potencia i impulsa la utilització de les tecnologies de la 
informació i les xarxes de comunicació, amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’ús i minimitzar-
ne la despesa.  
 
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de línies 
físiques o d’enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis 
que li són propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la ciutadania que en 
fa ús. S’hi diferencien els àmbits següents: 
 

 Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a 
ens local. Inclou les xarxes telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals 
(XVL).  
  

 Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa 
de municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) i la Xarxa 
de Biblioteques (XB). 
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Des del 2004, el Consorci LOCALRET  impulsa la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar les 
tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i 
de potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència administrativa i el 
suport tècnic als ens locals. 
 
Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 2013 la Diputació i LOCALRET van signar un 
conveni de col·laboració per impulsar una contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions d’àmbit de tota la demarcació de Barcelona (excepte en la comarca 
del Maresme). Es tractava d’un contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació de 
serveis de telecomunicacions aprovat per LOCALRET el 14 de febrer de 2011. Aquest 
Acord Marc tenia una vigència inicial de 2 anys (fins 2013), amb possibles pròrrogues 
per dos anys més (fins 2015), ja exhaurides. Establia tres lots: lot 1 (telefonia de veu 
fixa), lot 2 (veu i dades mòbils) i lot 3 (dades i accés a internet). Atès que LOCALRET 
no n’ha convocat un de nou, les contractacions centralitzades posteriors s’han tramitat 
mitjançant concurs obert harmonitzat.   
 
Els respectius contractes de la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de l’àmbit de tota demarcació de Barcelona es van formalitzar el 
2014, amb una durada inicial de 2 anys (fins 2016) i amb la possibilitat de pròrroga per 
un màxim de 2 anys (fins 2018). Hi van participar un total de 190 ens locals de les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el 
Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; inclosa la pròpia Diputació, 2 
organismes autònoms i 3 consorcis en els que participa i la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL).  
 
La contractació esmentada actualment és vigent i es manté l’interès dels ens locals, 
atès que tots ells s’han adherit a la pròrroga aprovada el 2016, a excepció únicament 
de 2 ajuntaments. 
 
És per això, que la Diputació i  LOCALRET, conjuntament, volen consolidar i continuar 
l’experiència de la darrera contractació centralitzada d’àmbit de la demarcació en el 
suport als ens locals, sumant les capacitats de cadascun, en benefici de tots ells, i a 
l’efecte  
 
 

Exposen 
 
 

 
La Diputació, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, dóna suport i 
potencia la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació, i el 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicació a tots els municipis de la 
demarcació i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió, 
de conformitat amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 91.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.   

Codi Segur de Verificació (CSV): 119eb4dfa87f2bf7435c   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

  
 

  
 

 
 

 

 
LOCALRET, constituït el 1997, agrupa més de 800 municipis de tota Catalunya, 
juntament amb les entitats municipalistes. Entre d’altres finalitats té la de donar suport 
tècnic als municipis en el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques, 
fer d’interlocutor amb els operadors i promoure i coordinar accions que facilitin als ens 
consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de 
prestació dels serveis corporatius de telecomunicacions. 

 
LOCALRET ha liderat un conjunt d’actuacions en el territori, que han permès optimitzar 
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, minimitzant els costos dels 
serveis corporatius de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades. 

 
Entre les funcions assignades a LOCALRET, d’acord amb l’art. 9.g) dels seus Estatuts, 
es preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l’àmbit dels ens 
locals consorciats, actuant com a central de contractació. Per dur a terme aquesta 
prestació, el consorci actuarà com a central de contractació dels serveis de 
telecomunicacions, d’acord amb l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 
Des de la seva constitució, LOCALRET i la Diputació han col·laborat estretament en 
l’assessorament als municipis en l’àmbit del desenvolupament de les diferents xarxes 
d’infraestructures de comunicacions electròniques en el territori, així com en 
actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació. 

 
Aquesta col·laboració, al llarg dels anys, s’ha formalitzat amb la signatura dels 
corresponents convenis interadministratius de cooperació entre la Diputació i 
LOCALRET, si bé des de l’any 2014, la Diputació és membre de ple dret de 
LOCALRET, i n’ostenta una vicepresidència. No obstant, es considera que el conveni 
continua sent l’ eina adequada per articular les relacions entre LOCALRET i la 
Diputació en relació a aquest procés de contractació agregada. 
 
L’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix la 
possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes 
d’adquisició centralitzada. En aquest sentit, en l’àmbit territorial de la demarcació de 
Barcelona ambdues parts han impulsat la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions, amb l’interès comú d’estalvi econòmic i  economia administrativa.  

 
Ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals; els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a 
les administracions locals capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació 
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú. 

 
 

Codi Segur de Verificació (CSV): 119eb4dfa87f2bf7435c   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

  
 

  
 

 
 

 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar, facilitar i 
oferir la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de 
telecomunicacions, als ens locals de la demarcació, així com a la pròpia Diputació, 
d’acord amb les següents 
 

Clàusules 
 
Primera. Objecte 
 
1.1 El present Conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET per portar a terme la contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells 
ens locals de la demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de 
licitació corresponent, a fi d’obtenir un benefici tècnic, una millora econòmica i una 
major eficiència en la gestió de procediments. 

 
1.2 LOCALRET actuarà com a central de contractació, d’acord amb allò que preveuen 

els seus Estatuts. 
 

 
Segona. Àmbit  
 
2.1 L’àmbit d’aplicació de la contractació agregada objecte d’aquest conveni és, a més 

del propi Consorci Localret, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals i els 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona membres del Consorci Localret, així 
com les respectives entitats del sector públic local de Barcelona, que s’adhereixin a 
aquest conveni. 

 
 

2.2 Pel que fa als ajuntaments, aquesta contractació centralitzada s’adreça als de 
població inferior a 50.000 habitants. En el cas dels ajuntaments de més de 50.000 
habitants, aquests podran participar en aquesta contractació centralitzada sempre 
que,  previ informe favorable dels serveis tècnics de Localret, es comprovi que la 
seva demanda de serveis de telecomunicacions s’adapta als serveis objecte de 
licitació. 

 
Tercera. Procediment i obligacions de les parts 
 
3.1 Obligacions comunes de LOCALRET i la Diputació 
 
a. Recaptar la informació necessària dels serveis de telecomunicacions per analitzar 

la despesa de la pròpia Diputació i dels ens locals adherits. 
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b. Adoptar els acords i les resolucions necessàries per executar el present conveni i 
les conseqüències derivades. 

 
c. Designar les persones de l’organització que exerceixin d’interlocutores tècniques i 

administratives entre les parts del conveni.  
 

d. Designar els membres de la Comissió de Seguiment de cadascuna de les parts del 
conveni. 

 
e. Elaborar conjuntament els plecs de prescripcions tècniques i clàusules 

administratives de l’expedient de contractació.  
 

f. Elaborar conjuntament els informes tècnics sol·licitats per la Mesa de contractació, 
inclòs l’informe proposta d’adjudicació, per a la contractació centralitzada dels 
serveis de telecomunicacions. 

 
g. Vetllar per la correcta execució del contracte, coordinant les incidències que es 

produeixin entre els operadors i els ens locals adherits. 
 
h. Coordinar les tasques d’implantació dels operadors contractistes i de les solucions 

tècniques. 
 

i. Facilitar les relacions entre els ens adherits i els contractistes. 
 

j. Donar suport tècnic necessari als ens adherits per a la implantació dels serveis. 
 

k. Subscriure els convenis de col·laboració amb els Consells Comarcals interessats 
en participar en l’objecte del present conveni en tasques de suport per tal de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments. 

 
 

3.2 Obligacions del Consorci LOCALRET 
 
a. Consolidar, un cop analitzada per la Diputació d’acord amb el que s’estableix a la 

clàusula següent, tota la informació subministrada, als efectes de calcular l’import 
de licitació així com elaborar les taules annexes amb el detall de serveis dels 
diferents lots. 
 

b. Actuar com a òrgan de contractació en el procediment de contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions, incloent des de l’aprovació del 
plecs, fins a la formalització dels respectius contractes. L’aprovació i disposició de 
la despesa i la seva ordenació i pagament correspondrà a cada ens adherit. 
 

c. Proposar i aprovar, si s’escau, la pròrroga del contracte amb els adjudicataris. 
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3.3 Obligacions de la Diputació 
 
a. Impulsar l’adhesió al present conveni i coordinar les relacions amb els ens locals, 

realitzant les comunicacions i requeriments necessaris. 
 
 

b. Dur a terme les tasques següents: 
 

1) Publicar i difondre el conveni amb LOCALRET 
 

2) Recollir i centralitzar les peticions d’adhesió dels ens locals interessats.  
 
3) Traslladar a LOCALRET, prèvia verificació i anàlisi, la documentació 

administrativa i comptable dels ens locals interessats, necessària per iniciar i 
desenvolupar la contractació en els termes establerts.  

 
c. Facilitar les dades, analitzades i verificades de facturació de la Diputació, a fi que 

LOCALRET pugui obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la 
despesa. 
 

d. Aprovar la despesa pròpia prevista per executar els respectius contractes de 
serveis de telecomunicacions durant el període de contracte, aprovar el compromís 
de despesa i remetre la corresponent acreditació de la intervenció, corresponent a 
l’exercici en curs, assumint per als exercicis futurs el compromís de consignació 
pressupostària suficient i adequada. 
 

e. Designar dos vocals, per participar en la mesa de contractació del procés de 
licitació dels serveis objecte del conveni que durà a terme LOCALRET.  

 
 

3.4 Obligacions de les entitats destinatàries per tal d’adherir-se 
 
Les entitats destinatàries interessades per poder adherir-se a la contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions hauran de complir les obligacions 
següents: 
 
a. Adoptar l’acord d’aprovació de l’adhesió al present conveni per l’òrgan competent. 

 
b. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs 

que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre la corresponent 
acreditació de la intervenció, la qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita. 
En cas de no ser presentada aquesta documentació en el termini establert, l’ens 
local no serà inclòs en la contractació centralitzada. 
 

c. Facilitar les dades necessàries a la Diputació per realitzar les tasques de gestió. 
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d. Facilitar l’accés a la facturació dels serveis de telecomunicacions a LOCALRET i a 
la Diputació, per obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la 
despesa. En cas de no  presentar aquesta documentació en el termini establert, 
l’ens local no podrà ser inclòs en la contractació centralitzada.  
 

e. Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals que es derivin de 
l’adjudicació dels serveis de telecomunicacions com a conseqüència d’aquest 
conveni. 
 

f. Designar una persona de la seva organització per exercir les tasques de gestió, 
coordinació i interlocució amb la Diputació i LOCALRET per al seguiment del 
contracte. 

 
g. Comunicar a la Diputació o a LOCALRET les incidències que es puguin produir 

durant l’execució del contracte. 
 

h. Tractar directament les incidències, problemes i conflictes que puguin sorgir durant 
l’execució del contracte amb l’operador, i comunicar-les a la Diputació o a 
LOCALRET per al seu coneixement, seguiment i suport, si escau. 
 

 
 
Quarta. Aportació de recursos de les parts 
 
LOCALRET i la Diputació aportaran recursos humans i materials a aquest conveni, per 
tal de dur a terme la col·laboració. 
 
 
Cinquena. Obligacions econòmiques derivades de les tasques de gestió del 
contracte 
 
El cost de les tasques de gestió d’aquesta contractació centralitzada seran a càrrec 
dels contractistes  del/s contracte/s de serveis de telecomunicacions i s’establirà en el 
corresponent plec de clàusules administratives particulars. 
 
A tal efecte, LOCALRET es compromet a incloure en el plec de clàusules 
administratives particulars de la contractació centralitzada aquestes obligacions per 
part dels operadors, així com les condicions i terminis de pagament. 
 
 
En aquest sentit, per al període de vigència inicial dels contractes objecte d’aquest 
conveni, el cost de les tasques de gestió resulta d’aplicar el percentatge del 5% a 
l’import d’adjudicació (sense IVA). Aquest import es distribuirà segons el detall 
següent: 
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 Correspon a LOCALRET, el 3%.  

 Correspon un 2% al conjunt de Consells Comarcals que a través de conveni 
manifestin el compromís de col·laborar activament en la gestió del contracte.  En 
aquests casos, l’import serà proporcional al volum de servei de cada comarca en la 
licitació.     

 
En cas de prorrogar-se els contractes, el Consorci Localret percebrà l’import resultant 
d’aplicar un percentatge de 1,5% a l’import de la despesa prevista per al període de 
pròrroga i els Consells Comarcals percrebran pel mateix concepte l’import que resulti 
d’aplicar-hi l’1%. 
 
 
Sisena. Relacions amb els contractistes 
 
A partir de la signatura dels corresponents contractes administratius, les relacions 
s’establiran entre cadascun dels ens adherits i els contractistes corresponents, d’acord 
amb el següent: 
 

 Els contractistes tindran l’obligació de prestar el servei a cadascun dels ens locals 
adherits, amb els preus i condicions fixades en el contracte. 
 

 Cada ens local adherit abonarà l’import de la facturació que li correspongui per la 
prestació del servei de telecomunicació obtingut, en el termini fixat per la legislació 
vigent. 

 
LOCALRET es compromet a fer constar aquestes obligacions en el plec de clàusules 
administratives particulars de la contractació centralitzada. 
 
 
Setena. Comunicació d’incidències i suggeriments 
 
Les incidències i suggeriments que puguin sorgir en l’execució del contracte seran 
comunicades pels ens adherits afectats a la Diputació i a Localret, per al seu 
coneixement i als efectes de ser tinguts en compte en propers processos de 
contractació. 
 
Vuitena. Comissió de Seguiment i control de les actuacions 
 
Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres de la Diputació i 
dos membres de LOCALRET per al seguiment, la vigilància i el control de l’execució 
del conveni i dels compromisos i obligacions de les parts. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. 
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Novena. Vigència i pròrroga 
 
Es preveu una durada inicial de 4 anys comptats des de la formalització, que es podrà 
prorrogar fins a un màxim de 4 anys addicionals. 
 
 
Desena. Règim de modificacions del conveni 
 
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord de les 
parts. 
 
 
Onzena. Extinció 
 
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la 
normativa vigent, entre les quals: 
 
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per qualsevol de les 

parts. 
- La resolució de mutu acord. 
 
 
Dotzena. Incompliment de les obligacions i compromisos 
 
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es 
reserven el dret d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels 
pactes.  
 
 
Tretzena. Règim jurídic i publicació del conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per 
les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector 
públic i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
El present conveni es publicarà al butlletí oficial de la provincia de Barcelona i al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya,  així com al web de LOCALRET i a la seu 
electrònica de la Diputació. 
 
La Diputació s’encarregarà de la publicació al BOPB i al DOGC, per donar compliment 
a l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Catorzena. Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les qüestions litigioses que 
puguin sorgir de la seva aplicació, interpretació i compliment, seran de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen 
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