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Expedient núm.:
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La junta de govern local

LUIS MARTIN MONTULL, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 6 / de juny / 2019 s’adoptà l’acord següent:

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 30/03/2017, va aprovar l’adhesió
als convenis i posteriors addendes, que el Consorci Localet va signar, en data 10 de
juny de 2010 amb Telefònica de España S.A.U., en data 15 de maig de 2003 amb
Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes S.A., en data 26 de
juny de 2002 amb Cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i en data 23 de juliol de 2001
amb Retevisión I S.A.U., pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a
Catalunya.
L’Ajuntament d’Alcanar està adherit a la contractació centralitzada duta a terme pel
Consorci Localret anomenada “Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells
comarcals, Diputació i ens locals adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Tarragona”; en concret al/s lot/s següents:
• Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en
ubicació física permanent.
• Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic de fix a mòbil
que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar pels enllaços de l’operador
de telefonia mòbil.
Vist que es va determinar una durada inicial dels contractes de 24 mesos,
prorrogables durant 24 mesos més.
Vist que els contractes es van formalitzar en data 4 d’octubre de 2017 (Lot 1) i 15 de
juny de 2017 (Lot 2), i que, per tant, s’està complint la seva vigència inicial:

Codi Validació: 5QDTDY7XCTGL7GTX27NKWAHPC | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 11/06/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME QUE ELEVA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE PRÓRROGA DELS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DELS MUNICIPIS ADHERITS AL
CONSORCI LOCALRET

Ajuntament d'Alcanar
Lot Adjudicatari
1
TELEFÓNICA
2
VODAFONE

Inici
04/10/2017
15/06/2017

Final
03/10/2019
14/06/2019

Atès que el Consorci Localret ha proposat acordar la pròrroga prevista dels
contractes, amb les característiques tècniques i condicions econòmiques inicialment
contractades.
El Consorci LOCALRET sol•licita que l’ajuntament adopti l’acord de conformitat
d’aquesta pròrroga per un període de 24 mesos més, amb les característiques
tècniques i condicions econòmiques inicialment contractades, per bé que es
considera que són les avantatjoses i adequades als preus actuals de mercat.
Per tot això, a proposta de la regidoria d’Urbanisme la Junta de Govern Local
aprova, per unanimitat, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- MANIFESTAR la conformitat amb què el Consorci Localret acordi
prorrogar durant 24 mesos, amb les característiques tècniques i condicions
econòmiques inicialment contractades, el contracte anomenat “Serveis de
telecomunicacions dels municipis, consells comarcals, Diputació i ens locals
adherits”; en concret, els lots següents:
• Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet
en ubicació física permanent.

SEGON.- ASSUMIR el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient
per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació
d’aquests serveis durant els dos anys de vigència de la pròrroga, sens perjudici de
l’import o cost que inicialment s’hagi assignat a aquesta, i, per tant, alliberant al
Consorci Localret de qualsevol responsabilitat.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Consorci LOCALRET.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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• Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic de fix a
mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar pels enllaços
de l’operador de telefonia mòbil.

