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Abstract
In nowadays, all cities have a lot of telecommunication projects, for example installation
of optic fiber or increase radio’s coverage.
Many cases are public tender that are very big constructions where different companies
want to be the winner of contract.
One of the main objectives of this thesis is to understand the public tender operation and
know the different steps that form it.
Finally, we are going to do a check of a real case using the previous concepts.
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Resum
Actualment en totes les ciutats existeixen una gran quantitat de projectes relacionats
amb les telecomunicacions, ja sigui la instal·lació de fibra òptica, l’ampliació de cobertura
mòbil o la millora d’una xarxa de WIFI.
Molts d’aquests casos són licitacions públiques, obres de gran envergadura on diferents
empreses es disputen ser les adjudicatàries del contracte.
Un dels principals objectius del treball és, entendre el funcionament d’un concurs públic
així com de cadascuna de les fases que el formen.
Finalment, un cop desenvolupats els conceptes teòrics, farem el seguiment d’un cas real
utilitzant els conceptes descrits prèviament.
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Resumen
Actualmente en todas las ciudades existen una gran cantidad de proyectos relacionados
con las telecomunicaciones, ya sea la instalación de fibra óptica, la ampliación de
cobertura radio o la mejora de una red de WIFI.
Muchos de estos casos son licitaciones públicas, obras de gran envergadura donde
diferentes empresas se disputan ser las adjudicatarias del contrato.
Uno de los principales objetivos del Trabajo es entender el funcionamiento de un
concurso público así como cada una de las fases que lo forman.
Finalmente, una vez desarrollados los conceptos teóricos, haremos el seguimiento de un
caso real utilizando los conceptos descritos previamente.
.
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1.

Introducció

1.1.

Entorn del projecte

El projecte es va iniciar per poder entendre millor el funcionament de les licitacions
públiques que ens trobem per la ciutat i així poder relacionar-les amb un projecte de
telecomunicacions. D’aquesta manera, s’ha intentat canviar la visió tècnica i específica
de molts altres treballs i centrar-nos en l’àmbit més administratiu i protocolari.
El treball es divideix en dues parts, la primera, molt més teòrica, s’expliquen tots els
conceptes que necessitem per entendre de manera general les licitacions públiques. En
la segona part en canvi, que serà més pràctica, s’utlitzaran tots aquests conceptes per tal
d’aplicar-los en un concurs real i fer així un seguiment acurat.
La tesis està tutoritzada per la professora Anna Umbert Juliana que pertany al
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC).
El treball no és la continuació de cap altre, malgrat aixó podría servir en un futur per a
que un altre alumne el millorés i l’ampliés.

1.2.

Objectius

Els principal objectius d’aquest treball són:
-

Explicar de manera clara i entenedora què és i com funciona una licitació pública

-

Fer un seguiment des de zero d’un projecte real

-

Enllaçar un cas pràctic desenvolupat a la segona part del treball amb tota la teoria
de la primera.

1.3.

Pla de treball

Des de la primera proposta en el Project Plan, hi han hagut pocs canvis respecte als
paquets de treball i als seus temps d’execució. Malgrat això, ja es van anar notificant i
s’ha deixat constancia d’ells en el Critical Design Review.
Partint des del Critical Design Review fins ara, s’han patit algunes petites variacions en la
finalització de les tasques. En el diagrama de Gant definitiu es pot veure en color vermell
les modificacions sofertes respecte el Critical Design.
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1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
3
3.1
3.2
3.3

Documentació informació
Redactar el Project Plan
M1: Entrega Project Plan
Redactar el Critical Plan
M2: Entrega Critical Plan
Redactar Memoria Final
M3: Entrega Memoria Final
Característiques licitació pública
Lectura informació trobada
Determinar característiques licitacions
M5: Entrendre els tipus de licitacions
Analitzar el procediment administratiu
Comprendre cadascun dels casos
Seguiment cas real finalitzat
Lectura documentació presentada
Determinar les caracteristiques
Analitzar procediment administratiu

120
16
26
25
46
20
25
15
61
8
18
24

Taula 1 – Diagrama Gantt definitu

Com es pot veure s’han modificat tant els temps de la tasca 3.2 així com de la tasca 3.3..
A part d’aquestes dues modificacions, totes les tasques corresponents als blocs 1 i 2 no
s’han vist alterades.
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02 Gen.16 - 08 Gen.17

09 Gen.17 - 15 Gen.17

19 Des.16 - 25 Des.16

12/09/2016 10/01/2017
20/09/2016 05/10/2016
05/10/2016 05/10/2016
25/10/2016 20/11/2016
20/11/2016 20/11/2016
15/12/2016 10/01/2017
10/01/2016 10/01/2017
01/10/2016 15/11/2016
01/10/2016 20/10/2016
21/10/2016 09/11/2016
10/11/2016 10/11/2016
08/11/2016 14/11/2016
15/11/2016 15/11/2016
07/11/2016 01/01/2017
07/11/2016 15/11/2016
16/11/2016 04/12/2016
01/12/2016 25/12/2017

26 Des.16 - 01 Gen.17

5 Des.16 - 11 Des.16

12 Des.16 - 18 Des.16

21Nov.16 - 27 Nov.16

28 Nov.16 - 4 Des.16

7 Nov.16 - 13 Nov.16

14 Nov.16 - 20 Nov.16

24 Oct.16 - 30 Oct.16

31 Oct.16 - 6 Nov.16

10 Oct.16 - 16 Oct.16

17 Oct.16 - 23 Oct.16

Final

26 Sept.16 - 2 Oct.16

Inici

3 Oct.16 - 9 Oct.16

Duració

12 Sep.16-18 Sep.16

Tasks

19 Sep.16 -25 Sep.16

Packages

2.

Estat de l’art: Fonaments de la contractació pública

2.1 – Definició Licitació Pública
És el procés pel qual l’Administració Pública fa una petició d’ofertes a diversos
proveïdors per adquirir un bé, un servei, un subministrament o bé per executar una obra.

2.2 – Introducció de la contractació pública
Els contractes públics a l’estar subjectes a l’Administració Pública, estan sotmesos a uns
compliments que per exemple els contractes privats no han de complir. D’aquesta
maneres es poden establir diferencies en punts importants:
-

Parts Contractuals
Origen del finançament
Regulació especifica
Procediment tria del Contractista

Contractació pública

Contractació privada

Parts
Contractuals

És imprescindible que una de les Totes dues parts del contracte han
parts sigui un ens públic
de ser de l’àmbit privat

Origen del
finançament

Es financen amb pressupost públic

Regulació
específica

Procediment tria
del Contractista

No reben pressupost de fons públic

S’ha de garantir que la despesa Les dues parts tenen llibertat de
pública
sigui
necessària, pacte sempre que no vagi en contra
transparent i objectiva
de la llei
Es
garanteix
que
l’empresa L’adjudicació del contractista no
adjudicatària a més de presentar està regulada per la forma de
l’oferta més avantatjosa pot garantir selecció en un concurs públic
solvència i qualitat

Taula 1 – Diferències Contractació Pública vs Contractació Privada

Tal i com s’ha esmentat a la taula anterior, una de les principals diferències entre els dos
tipus de contractes és la transparència i objectivitat per part de la contractació pública.
Per tal de garantir aquests compliments, es van establir uns principis bàsics recollits a la
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer de 20141.

1

Directiva 2014/24/UE està disponible en la web propietat de la Comunitat Europea :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
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Respecte la normativa Espanyola, la legislació sobre els contractes de l’Administració
Pública s’han anat modificant en els darrers anys. L’última modificació està recollida en
el Reial Decret Legislatiu 3/20111 del dia 14 de Novembre, que consisteix en el
desplegament total de la Llei 30/2007, també coneguda com a Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), que es pot trobar dins del Reial Decret 817/20092 i
que en l’apartat següent s’explicarà amb més profunditat.
Finalment dins de l’àmbit purament de Catalunya, també hi han hagut variacions des de
que es va publicar els Decret 96/20013 sobre Regulació i Competències relacionats amb
l’Administració de la Generalitat.
Com a característica important de la contractació pública a Catalunya, es va establir el
Decret 107/2005 on es donava creació el Registre Electrònic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya, agrupant totes les empreses que vulguin presentar-se a algun
procediment de l’administració i estalviar-se tràmits i accelerar el procés.
El 23 de Juny de 2008 es va iniciar la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
aplicació des d’on les empreses poden veure tots els procediments que van obrint les
administracions.
1

Reial Decret Legislatiu 3/2011 està disponible al web del BOE que presenta el següent
link: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887-C.pdf
2

Reial Decret Legislatiu 817/2009 està disponible al web del BOE que presenta el següent
link: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/05/15/pdfs/BOE-A-2009-8053-C.pdf
3

Decret 107/2005 està disponible al web del DOGC que presenta el següent link:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=38307
1&language=ca- _ES&action=fitxa

2.3 – Regulació contractual
Segons la Real Acadèmia Española es pot definir un contracte com “ un pacte oral o
escrit, entre parts que s’obliguen sobre alguna matèria o cosa determinada i on el seu
compliment s’ha de dur a terme “. Aquesta definició es pot utilitzar en el cas que ens
ocupa, amb la única diferència que una de les parts és l’Administració Pública i per tant
aquest contractes s’hauran de regular amb la LCSP.
L’article 26 de la LCSP determina una sèrie de conceptes obligatoris que han d’aparèixer
en tot contracte del sector públic:


Identificació de les parts. El deutor és la figura jurídica que té el deure i
l’obligació de realitzar una prestació al creditor que en cas no rebre-la té el dret
d’exigir-li.



Definició objecte del contracte. Consisteix en l’explicació precisa d’allò per al
qual es signa el contracte.
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Preu del contracte. El preu dels contracte ha de ser cert, acord amb licitació
corresponent i sempre ha d’estar expressat en euros.



Durada del contracte. Ha de constar la data d’inici del contracte així com la data
de finalització, a més s’han d’incloure les possibles pròrrogues.



Condicions de pagament. S’han d’explicar les diferents possibilitats que
disposarà l’empresa adjudicadora en cas de ser guanyadors de la licitació.

Com si d’una persona es tractés, l’Administració Pública
introduir les clàusules i fer els pactes que cregui, sempre i
jurídic. Tota aquesta normativa està subjecte a la LCSP
aquesta contractació per tal de garantir la llibertat d’accés
control de la despesa econòmica del fons públic.

a l’establir un contracte, pot
quan, compleixi l’ordenament
que té la finalitat de regular
així com la transparència i el

2.3.1 – Contracte Administratiu
Segons l’article 19 de la LCSP són contractes administratius “ aquells realitzats per una
Administració Pública l’objecte dels qual, conjuntament o separada sigui l’execució
d’obres, la concessió d’obres públiques, la gestió de serveis públics, la realització de
subministraments o la col·laboració entre el sector públic i privat “.
Si l’objecte del contracte no està inclòs en els citats anteriorment, es podria considerar
un contracte administratiu si satisfà una necessitat pública de manera directa o a mig
termini.

2.3.2 – Contracte Privat
Es determina un contracte privat, els subscrits per algun organisme del sector públic que
no tenen condició d’Administració Pública, com per exemple, un contracte bancari o
d’inversions o un contracte de subscripció a revistes ...
És important saber que arribats a aquest punt, l’Administració Pública té un paper dual
important, fent que presenti dues capacitats d’actuació:


Capacitat de dret públic. L’Administració utilitza les seves virtuts facultatives
d’organisme públic i per tant està sotmès durant tot el procés d’adjudicació al dret
administratiu.



Capacitat de dret privat. L’administració pot renunciar a la seva naturalesa
pública i personar-se com a particular. Això provoca que algunes fases de
l’adjudicació estiguin sotmeses al dret administratiu i algunes altres, com per
exemple l’execució, es regiran amb el dret civil.
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2.4 – Tipus de contractes
No tots els contractes tenen la mateixa estructura, ja que provenen de molts sectors,
d’aquesta manera la LCSP estableix una classificació en dos vessants diferents:
l’objecte i quantia econòmica.

2.4.1 – Segons l’objecte
La LCSP estableix cinc tipus de contractes diferents segons l’objecte, existint també
diferencies entre ells, normalment relacionades amb el temps d’execució i el procediment
d’adjudicació.

2.4.1.1 – Contractes d’obres
Són aquells que tenen per objecte els treballs de construcció o d’enginyeria sobre béns,
ja siguin carreteres, ports, ferrocarrils ...
En la gran majoria de contractes d’obres es requereix un estudi de projecte previ d’allò
que es vol realitzar i deixar constància de les actuacions que cal fer. D’aquesta manera
el projecte previ, també anomenat replanteig, serà l’encarregat de classificar les obres
en:


Obres de primer establiment, que agrupa d’una banda les rehabilitacions,
considerades com una reparació d’un edifici conservant la forma original però
canviant la funcionalitat i de l’altra, les restauracions, que comparteixen la
definició de les rehabilitacions però amb la diferència que a les restauracions no
es manté la funcionalitat del immoble.
Deixant de banda la classificació anterior, serà una obra de primer establiment
sempre que hi hagi una afectació a la seva estructura degut a causes fortuïtes.



Obres de reparació simple, s’estableix la mateixa diferenciació entre restauració
i rehabilitació però en aquest cas no hi ha d’haver una afectació en l’estructura.



Obres de conservació, estan relacionades amb les obres de manteniment del
immoble degut al pas del temps i al seu deteriorament.



Obres d’enderroc, consisteix a dur a terme la destrucció d’un immoble.

Un cop finalitzades les obres es procedeix a fer un acte formal de recepció. En aquest
acte hi participen, el funcionari tècnic designat per l’Administració, el director de l’obra i el
representant de la constructora.
En aquest moment es recuperarà la resolució del replanteig i es comprovarà que l’obra
es troba en bon estat i que compleix els acords previs, si és així, s’aixecarà l’acta
corresponent i començarà el termini de garanties, que normalment es retornada al
contractista tres mesos després de la recepció de les obres.
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Si es troben que les obres no estan com haurien d’estar o que no compleixen els
requeriments previs, es farà constar en acte i se li atorgarà al contractista un termini per
reparar els desperfectes.
Existeix una modalitat dins d’aquest tipus de contractes, concretament són els
contractes de concessió d’una obra pública, que també estan relacionats amb la
restauració de immobles però que presenten la particularitat, de que els contractistes
després d’acabar les seves feines, obtenen el dret de poder explotar l’obra pel seu
benefici.
2.4.1.2 – Contracte de gestió de serveis públics
En aquests contractes l’Administració encomana a un tercer la gestió d’un servei que
sigui competència d’algun organisme públic. Malgrat cedir l’explotació del servei a una
companya privada, l’Administració continuarà gestionant indirectament el servei tenint
l’autoritat necessària per assegurar el seu bon funcionament.
El contracte de gestió de serveis públics pots presentar-se de diferents maneres:


Concessió. L’adjudicatari gestiona totalment el servei assumint-ne totalment el
seu propi risc.



Gestió interessada. En aquest cas, tant l’Administració com l’empresari
comparteixen els beneficis de l’explotació del servei, sempre d’acord amb el
contracte signat.



Concert. Conveni entre l’organisme públic i el contractant, que ha de garantir que
hagi fet prèviament altres prestacions públiques semblants a les aparegudes en
la licitació.



Societat econòmica mixta. Acord entre empresaris i l’Administració per tal
d’explotar algun servei. L’organisme públic està representat com una entitat
privada més, fent el paper de soci. La duració del contracte ha d’estar definida en
el plec de condicions administratives on també han d’aparèixer les possibles
contractacions de pròrrogues.

Anys

Servei contractat

60

Gestió d’un mercat municipal o alguna central de majoristes
alimentaris, per part d’una societat mixta

50

Execució d’alguna obra amb la seva posterior explotació
pública

25

Explotació d’un servei públic que no estigui relacionat amb
l’àmbit sanitari

10

Explotació d’un servei públic que doni servei sanitari

Taula 2 – Temps màxim de duració del contractes en la gestió de serveis públics
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2.4.1.3 – Contracte de subministrament
Aquests contractes tenen com a objecte l’adquisició o arrendament per part de
l’Administració de productes o béns. Normalment no s’inclou la reparació, ja que es
considera un contractes de serveis.
Existeixen diferents modalitats del contracte de subministrament, uns basats en la
quantia dels productes i els altres en la necessitat de la seva fabricació.
Segons la quantia dels productes de la licitació, el contracte pot ser:
o

Limitat. En els plecs s’anuncia la quantitat dels productes a subministrar. Un cop
feta l’entrega dins del termini establert i comprovada la funcionalitat de l’entrega,
es dóna per executat el contracte.

o

Il·limitat. El guanyador de la licitació rep l’exclusivitat de proveïdor de dit
producte durant un temps acordat en el contracte, sense en cap cas publicar la
quantitat exacta. D’aquesta manera, cada vegada que l’Administració tingui la
necessitat de disposar d’aquest producte, l’adjudicador del contracte serà
l’encarregat de fer-ho.

-

Segons la necessitat de fabricació el contracte pot ser:


Exclusiu. El productes que s’han de lliurar a l’Administració presenten unes
característiques especials fent que no es puguin trobar al mercat. Així l’empresa
haurà de dur a terme la seva fabricació prèvia, sempre i quan amb l’aportació
dels materials per part del contractant.



Estàndard. No es necessària la fabricació del producte perquè les
característiques desitjades són comuns i per tant es poden trobar dins mercat.

Aquesta mena de contractes tenen una particularitat a l’hora de la retribució per part de
l’Adjudicatari, concretament s’anomena pagament “en espècies”. Això vol dir que el
pagament es pot produir amb l’entrega de béns del mateix tipus, arribant com a molt, a
suposar el 50% del total, l’altre 50% ha de ser en metàl·lic.
De la mateixa manera que en els contractes d’obres, s’obre una acta de recepció per
determinar que les obres estaven correctes, en aquest cas, si els productes es troben
segons com s’havia estipulat s’aixeca l’acta i comença el termini de garanties. En el cas
que els productes no estiguin tal i com s’especificava en el contracte, es comunica la
notícia al contractista per tal d’esmenar dit problema i dur a terme un nou
subministrament.
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2.4.1.4 – Contractes mixtes
Possiblement estiguem davant del contractes més poc freqüents. Es donen en molt pocs
casos, ja que com el seu nom indica, l’objecte és una combinació de moltes prestacions
vistes en els altres contractes.
La complicació es troba en la dificultat de regular-los, de manera que s’establirà quina de
les prestacions que el conformen és la més important des del punt de vist econòmic, per
així qualificar-la d’un tipus o un altre.

2.4.2 – Segons la quantia econòmica
Fins s’ha establert la classificació dels contractes a partir de l’objecte, és a dir, el servei o
la prestació que es vol contractar. Ara es basarà en les seves quanties econòmiques.

2.4.2.1 – Contractes menors
Són aquells contractes que en el cas de les obres, no superen els 50.000€ i en la resta,
són inferiors a 18.000€. Com es pot veure, són contractes d’una quantitat no gaire
elevada, fent excepcionalment que la seva adjudicació es faci de manera molt més
ràpida, ja que la part administrativa no és tant important.
Les exigències per a poder ser adjudicatari d’un contracte menor no són gaires,
simplement presentar el corresponent títol de capacitat de fer obres o el habilitant de fer
subministrament.
Respecte a la seva durada, degut a la poca quantia econòmica que presenten, la seva
extensió també serà extremadament curta fent que com a màxim siguin d’1 any sense la
possibilitat d’afegir clàusules ni pròrrogues.
2.4.2.2 – Contractes sotmesos a regulació harmonitzada
Aquests tipus fan referencia als que estan sotmesos a la publicitat Europea, és a dir, que
a banda de ser publicats al BOE i al perfil de contractant de cada Administració, també
han d’aparèixer al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), que pot trobar-se en el link

següent http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Imatge 1 – Web pertanyent a la Unió Europea on es publica diàriament el DUOE
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No tots el contractes especificats en els apartats anteriors estan sotmesos a la regulació
harmonitzada. En concret són:


Contractes d’obres amb un valor igual o superior de 5.186.000 €, sempre comptat
l’IVA exclòs.



Contractes de subministraments i serveis amb un valor estimat no superior de
134.000 € (quan l’entitat adjudicadora és l’Administració General de l’Estat o
entitats relaciones amb la Seguretat Social) o 207.000 € (quan l’adjudicadora és
una altra entitat) també IVA exclòs.
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3.

Metodologia: Procediment de la contractació pública

3.1 – Procediment de la contractació pública
El procediment de contractació presenta una estructura semblant en qualsevol dels tipus
de contractes vists en els apartats anteriors. A continuació veurem totes les fases des de
que es proposa el concurs públic d’algun servei fins que s’acaba adjudicant a alguna de
les empreses sol·licitants.

Imatge 2 – Fases del procediment de la contractació pública

3.1.1 – Preparació del contracte
Tot el procediment s’inicia quan algun organisme detecta que hi ha una necessitat de la
societat que s’ha de cobrir mitjançant fons públic. A partir d’aquí, es crearà un expedient
previ de contractació que s’haurà de tramitar i esperar que l’òrgan de contractació (en
endavant OC) l’aprovi.
En aquest expedient ha de constar bàsicament: l’objecte del contracte i els criteris
d’adjudicació del mateix. A més a més s’han d’afegir dos dels documents més importants
en tota contractació pública: els plecs de clàusules administratives i els plecs de
preinscripcions tècniques.

3.1.1.1 – Plecs de clàusules administratives i tècniques
Són un conjunt de documents que contenen les condicions jurídiques, econòmiques i
administratives que regiran el contracte i que haurà de complir l’adjudicador.
Dins dels plecs administratius podem trobar, els plecs administratius generals, que
consten d’informació comú, que qualsevol contracte ha de tenir. En aquests plecs s’han
de referir aspectes com, la durada del contracte, la seva extinció, termini de garantia ...
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El plecs administratius particulars, en canvi, és informació exclusiva de cada contracte,
com per exemple, els pactes o prorrogues.
D’altra banda tenim el plec de clàusules tècniques que han de recollir totes les
explicacions específiques, així com els datasheets de l’objecte en cas necessari de la
seva fabricació.

3.1.2 – Tramitació del contracte
Un cop preparat l’expedient en qüestió, es necessita la seva tramitació per part de l’OC.
Aquest tindrà l’autoritat de donar-li la seva acceptació i iniciar-se així el procés
d’adjudicació.
La gran majoria dels expedients que es tramiten avui en dia presenten un tramitació
ordinària, és a dir, que no hi cap motiu que faci que l’OC hagi d’actuar de manera urgent.
Malgrat això, hi ha alguns casos en que la seva tramitació és prioritària, fent que l’òrgan
actuï de manera immediata.
3.1.2.1 – Tramitació urgent o d’emergència
Es dóna la qualificació de tramitació urgent sempre que hi hagi una raó d’interès públic
que faci que la seva aprovació no sigui ajornable.
En aquest tipus de tramitacions s’han de complir els mateixos procediments que en la
tramitació ordinària però amb les particularitats següents:


Prioritat davant altres expedients. Si n’hi ha algun ja començat, aquest es
quedarà parat i es retornarà a fer un cop s’hagi resolt la tramitació urgent



Es redueix a la meitat els terminis d’adjudicació i formalització del contracte



L’inici de l’execució del contracte no pot ser superior de 15 dies hàbils des de que
es signi la formalització

Considerem la tramitació d’emergència com la més prioritària, i tal com el seu nom
indica, s’activa en situacions totalment excepcionals, com poden ser catàstrofes naturals.
Tal i com succeeix amb la tramitació urgent, també es dóna prioritat davant les altres.
D’aquesta manera, seguirà una regulació especial establerta per aquestes situacions
especials:


L’OC no està obligat a l’aprovació de l’expedient per així agilitzar el procés.



La tramitació no està subjecte als requisits formals que estableix la LCSP



El Ministeri d’Hisenda pot destinar diners de fons públic per a garantir la seva
despesa
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3.1.3 – Publicitat de les licitacions
Un cop s’ha dut a terme la tramitació de l’expedient, ja es pot publicar l’anunci de la
licitació. Hi ha molts casos en que es pot posar un anunci previ al DOUE, informant del
tipus de prestació per a que els interessats comencin a treballar.
Tot i així, el més comú és que els anuncis es pengin directament a les plataformes de
contractes del diferents organismes així com al BOE o al Butlletí Oficial Provincial (en
endavant BOP).
Anteriorment s’ha parlat dels contractes de regulació harmonitzada, aquests al haver
d’estar necessàriament regulats per les lleis europees, s’han de publicar tant el DOUE
com en el BOE, en canvi tota la resta al no estar regulats de manera harmonitzada, es
poden publicar als butlletins propis de cada organisme.
Una gran millora de la contractació pública va ser l’aparició de les plataformes de
contractacions, situades en les webs dels diferents organismes sota el nom de perfil
del contractant. Aquesta eina engloba totes les licitacions obertes donant l’opció de
filtrar-les segons la seva prestació i informant de la informació més bàsica.
Una altra eina informàtica que va agilitzar la tramitació de totes les licitacions, va ser el
registre electrònic d’empreses licitadores. Aquesta aplicació recull totes les dades de les
empreses que algun cop s’han presentat a alguna licitació pública, de manera que si
aquesta mateixa empresa es tornés a presentar més endavant, no caldrà que presenti
cap acreditació ni documentació addicional.

Imatge 3 – Imatge corresponent al perfil del contractant del BOP de Barcelona

A la imatge 3 es pot veure com funciona l’eina de perfil del contractant del BOP de
Barcelona, on podem escollir el temps que fa que es va publicar la licitació així com el
desplegable de tots els tipus de prestacions que tenim.
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Imatge 4- Captura de pantalla d’una licitació oberta al BOP de Barcelona

En la captura anterior podem veure un exemple d’anunci de contracte de
subministrament en que Aigües de Barcelona licita el subministrament d’energia elèctrica.
En la imatge també apareix el número de registre del contracte, la seva data de
publicació així com l’anunci oficial en PDF.

3.1.4 – Presentació d’ofertes
El tràmit següent a la publicitat de l’anunci és la presentació de les ofertes per part dels
empresaris dins dels terminis establerts en els plecs.
A més de presentar tot allò que consti en els plecs administratius també s’haurà facilitar
una garantia provisional.
Aquesta garantia serveix per assegurar el manteniment de les ofertes feta pels licitadors
fins a l’adjudicació del contracte. A més s’utilitza per a que un cop es conegui
l’adjudicatari, presenti tota la documentació requerida per la formalització del contracte.
L’import d’aquesta garantia no pot ser superior al 3% del pressupost de contracte i pot
presentar-se en forma metàl·lica o en avals. La devolució d’aquesta garantia es durà a
terme un cop s’hagi adjudicat el contracte
Les ofertes són secretes i està totalment prohibit presentar més d’una proposta per
empresari ni tampoc presentar una oferta de manera individual i després fer-ho
mitjançant una unió temporal d’empresaris (UTE).
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3.1.4.1 – Unió temporal d’empresaris (UTE)
Es pot definir com una unió constituïda per dos o més empresaris amb la finalitat de
presentar-se junts a un concurs públic de l’Administració.
Tota UTE que presenti qualsevol oferta econòmica haurà de tenir unes escriptures
públiques que formalitzin la seva formació, que seran reclamades per part de l’AP en cas
que l’adjudicació sigui al seu favor.
L’AP necessita que totes les UTE tinguin un apoderat únic, que presenti els poders
necessaris per tal de complir les obligacions que formin els contracte d’adjudicació.
Anteriorment s’ha parlat de l’existència d’un registre electrònic de licitadors per tal
d’agrupar tots aquells empresaris que algun cop s’hagin presentat a algun procés
d’adjudicació, doncs per les UTE existeix el Registre Especial de Unions Temporal
d’Empresaris del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Cal explicar que no és obligatori inscriure’s en aquest registre, però les UTE que hi
estiguin, gaudiran d’un règim tributari especial.
Una altra característica que presenten les UTE són la seva duració, ja que es creen
exclusivament per a de presentar-se al concurs i per tant en el moment en que el
contracte s’extingeixi aquestes hauran de dissoldre’s totalment.

3.1.5 – Procés d’adjudicació
Un cop s’acaba el termini per a la presentació de les ofertes ens situem en el punt
d’haver de seleccionar a l’adjudicatari. En aquesta fase definitiva, l’Administració inicia el
procediment per escollir l’oferta més avantatjosa garantint sempre una solvència prèvia.
Actualment segons la LCSP existeixen quatre tipus de procediment d’adjudicació; obert,
restringit, negociat i de diàleg competitiu.

3.1.5.1 – Procediment obert
És el més habitual dins de l’adjudicació pública ja que es pot presentar qualsevol
empresari interessat, això sí, sense poder negociar cap terme del contracte. En aquest
cas l’adjudicació es duu a terme mitjançant el criteri de l’oferta més econòmica.
Els terminis de presentació de les ofertes s’han de complir en qualsevol cas, sense poder
demanar un pròrroga o una petició especial, malgrat existeixen diferències segons les
lleis reguladores ja que els contractes subjectes a la regulació harmonitzada tenen més
dies per a presentar les ofertes que els que no ho són.
Aquest procés presenta la particularitat de tenir una estructura molt marcada que a
continuació es detalla:
-

Comprovació de la documentació administrativa presentada pels licitadors i
desqualificació si en algun cas la informació presentada no compleix els
requisits del plecs.
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-

Obertura de les ofertes econòmiques en un acte públic que com a molt tard
pot ser un mes després de l’acabament del termini d’entrega de les
proposicions.

-

Estudi de les proposicions econòmiques i aplicació de les fórmules de
ponderació.

-

Proposta provisional d’adjudicació per part de l’OC que en cap cas és una
decisió vinculant perquè si finalment modifica la seva decisió, haurà de donar
arguments del canvi.

En el procediments oberts, els licitadors tenen dret a retirar la seva oferta si l’OC no
compleix els terminis de resolució. L’única vegada en que l’OC té dret d’ampliar el termini
és, quan es troba una oferta econòmica desproporcionada i per tant s’hagi de realitzar
una audiència i poder estudiar el cas amb més deteniment.
3.1.5.2 – Procediment restringit
En aquest procediment no es pot presentar qualsevol empresari que ho desitgi. A l’inici
del procés les empreses que ho desitgin han de presentar una sol·licitud juntament amb
la seva solvència econòmica, poc després, l’OC escollirà quins són els empresaris que
poden presentar les seves proposicions.
El procediment restringit presenta alguna similitud amb l’obert, com per exemple, que no
es pot negociar cap clàusula del contracte i que normalment es selecciona l’oferta més
econòmica.
Respecte la seva estructura d’adjudicació, es pot parlar de l’existència de dues parts
diferenciades. La primera d’elles és la selecció dels empresaris participants:


En el moment de publicar l’anunci previ l’OC ha de justificar els criteris de
solvència que vol que compleixin els diferents empresaris



S’han de fixar tant el nombre màxim i mínim dels empresaris que es vulgui que es
presentin al concurs



Es presenten les diferents sol·licituds de participació



L’OC revisa totes les sol·licituds presentades i escull finalment els empresaris que
es podran presentar.

Un cop es coneixen els candidat possibles a ser l’adjudicatari, es procedeix amb la
presentació de les ofertes:


Es fixen els terminis de presentació segons el tipus de regulació a la que estiguin
sotmesos.
o

Si el contracte està subjecte a la regulació harmonitzada el termini pot ser
de 40 dies o de 36, segons la prioritat que es doni a l’adjudicació.
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o

En el cas de les licitacions que no estiguin regulades per les lleis
Europees el termini serà de 15 dies.



Un cop es conegui el termini de presentació, els empresaris podran començar a
presentar les seves propostes.



En aquest cas, l’adjudicació seguirà el mateix procés que el procediment obert,
on els empresaris també tindran la possibilitat de retirar la seva oferta si l’OC
supera els terminis.

3.1.5.3 – Procediment de diàleg competitiu
Aquest tipus de procediment es dóna en casos excepcionals quan els contractes són
molt complexos, fent que els procediments oberts o restringits no siguin els més
adequats.
Es troben per exemple, en els contractes entre el sector públic i el sector privat quan
l’OC no disposa dels medis econòmics o tècnics per satisfer les necessitats, fent
necessari un diàleg entre els diferents empresaris perquè aquests proposin solucions
que més endavant seran les bases de l’oferta formal.
A conseqüència de la particularitat d’aquest sistema d’adjudicació, la seva estructura és
una mica diferent respecte als altres dos procediments:


Es publica l’anunci de la licitació, on es donen a conèixer les necessitats de l’OC.



L’OC convida a certs empresaris a participar en el diàleg.



Les empreses convidades presenten la documentació necessària i s’inicia el
diàleg. En aquest punt s’intenta determinar i definir les necessitats manifestades
anteriorment per l’Administració.



Un cop han trobat la solució final, es tanca el diàleg i l’OC comunica als
participants l’oferta final, basada en les idees exposades.



S’inicia el termini de presentació d’ofertes en que l’OC les examina i decideix la
guanyadora, normalment sempre seguint el criteri de l’oferta més avantatjosa.

3.1.5.4 – Procediment negociat
En aquest cas, s’exigeix una negociació prèvia per tal de preveure el seu abast i les
clàusules administratives.
El procediment negociat es dóna en el casos en que s’ha intentat adjudicar un contracte
mitjançant un procediment obert, restringit o de diàleg competitiu però que a causa de la
manca de licitadors o per la no presentació dels requeriments necessaris, el procés
d’adjudicació va quedar parat.
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El procés que segueix fins a la seva finalització és molt semblant que el desenvolupat en
el cas anterior. Primer de tot, es porta a terme la seva publicació i després comença la
negociació amb els participants per determinar les clàusules administratives. A
continuació s’inicia el termini de presentació d’ofertes i finalment l’OC selecciona
l’empresari amb l’oferta més avantatjosa.

3.1.6 – Formalització del contracte
Ens trobem en l’etapa final del procés d’adjudicació d’un contracte públic. Un cop arribats
aquí, l’OC ja ha comunicat a l’empresari que la seva oferta ha sigut la guanyadora del
concurs. D’aquesta manera aquest empresari passa a ser l’adjudicatari del contracte i
per tal de garantir la seva realització, haurà de presentar una garantia definitiva.
Anteriorment s’ha parlat de la garantia provisional, que servia per assegurar-se que els
empresaris no retirarien la seva oferta durant el concurs. Ara en canvi, serveix per
comprovar que el contracte es compleix segons els requisits signats.
La garantia definitiva ha de correspondre al 5% de l’import total adjudicat i s’haurà de
presentar en un termini de 10 dies hàbils des de la formalització de l’adjudicació. Igual
que succeïa en la provisional, la garantia definitiva es pot abonar en metàl·lic o amb un
aval bancari.
La garantia serà cancel·lada i retornada a l’interessat en un termini de 2 mesos, sempre i
quan s’hagin complert tots els requisits del contracte.

27

4.

Desenvolupament de projecte: Seguiment projecte de
telecomunicacions

4.1 – Àmbit d’actuació
La segona part del treball tractarà de fer un seguiment d’una licitació en que l’empresa
de telecomunicacions Cellnex Telecom es presenti i poder així aplicar tots els conceptes
vistos en els apartats anteriors en un projecte real.
S’ha intentat escollir un projecte que s’iniciés durant els mesos de novembre i desembre
però degut a ser dates molt properes a finals d’any, les empreses ja tenen tancats els
seus pressupostos de 2016. Degut a això s’ha escollit un concurs publicat a principis de
febrer i que l’adjudicació es va donar a conèixer al març.
Més endavant es donaran més detalls sobre pròpiament el concurs, però cal dir que el
projecte consistia en el subministrament de terminals fixes per treballar a la xarxa de
comunicacions RESCAT.

4.1.1 – Xarxa comunicacions RESCAT
La xarxa RESCAT és la infraestructura de comunicacions gestionada pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i propietat de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta és utilitzada únicament pels cossos d’operacions i emergències, com
poden ser: Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona,
Guàrdia Urbana de Barcelona, Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Agents Rurals i
Policies Locals.
L’objectiu essencial de la creació d’aquesta xarxa va ser la unificació de tots els cossos
de protecció del país per així poder treballar d’una manera coordinada.
Actualment la cobertura de la xarxa RESCAT arriba al 99% de la població i al 97% del
territori, aconseguit gràcies a més de 233 estacions de ràdio així com un centenar de
repetidors. A més el nombre de terminals utilitzats per a la comunicació ha augmentat
excepcionalment fins tenir-ne uns 24.000 a l’any 2015.

Imatge 5 – Nombre de terminals dels cossos que utilitzen la
Xarxa RESCAT
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L’actual xarxa de comunicacions està regulada per l’estàndard Terrestral Trunked Radio
(en endavant TETRA) que està definit per l'Institut Europeu d'Estàndards de
Telecomunicació (ETSI).
En termes general es pot dir que la tecnologia TETRA és una xarxa d’accés radio,
formada per diferents cel·les amb una estació base (TBS) cadascuna. L’usuari pot
moure´s lliurement per l’àrea de cobertura de les cel·les i s’anirà connectant a l’estació
base que més li convingui.

Imatge 6 – Esturctura xarxa comunicacions TETRA

A grans trets, es pot dir que la infraestructura xarxa RESCAT utilitza elements
procedents del fabricant CASSIDIAN. A la imatge anterior es pot veure de forma molt
simplificada l’arquitectura de la xarxa formada bàsicament pels elements següents:
-

Estacions Bases (TBS): element que proporciona la cobertura ràdio i es
composa per un bastidor per a TBS de fins 4 portadores i 2 bastidors en el cas de
fins 8 portadores. Les TBS poden disposar o no de recepció en diversitat.

-

Commutadors (DXT): la xarxa pot estar formada per un o varis commutadors,
que s’encarrega de gestionar les connexions de veu i dades entre usuaris. Cada
DXT suporta vàries TBS i porta incorporat una base de dades dels usuaris per a
la seva correcta identificació.
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Existeixen altres elements menys importants que no apareixen a la imatge però que
també caldria comentar.
-

Servidors de configuració i distribució de dades (CDD): aquests elements
tenen l’objectiu de reduir la càrrega dels DXT mitjançant la gestió del canvis
d’informació dels diferents usuaris. Es connecten als DXT mitjançant switch i
routers, i estan controlats des de l’estació de despatx.

-

Multiplexors PDH (DN2): multiplexador encarregat de la connexió entre els DXT
i les diferents TBS.

4.2 – Anunci de la licitació
Tal i com es va parlar en la primer part del treball, la primera etapa de tot concurs públic
és la seva publicació. En aquest cas, l’adjudicador era l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’anunci va ser penjat a la plataforma del Perfil de Contractant situada dins de la
web de l’Ajuntament.

Imatge 7 – Aplicació del perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

relació a la
primera
part del treball
es pot veure que la tramitació de l’expedient és
Imatge 6En
– Esturctura
xarxa
comunicacions
TETRA

ordinària i per tant no té prioritat per davant de cap altre. Aquest contracte s’engloba
dins del tipus de contractes de subministrament i el procediment d’adjudicació és
fent que
qualsevol
empresariTETRA
es pugui presentar.
Imatge 6obert,
– Esturctura
xarxa
comunicacions
Imatge 6 – Esturctura xarxa comunicacions TETRA

Imatge 6 – Esturctura xarxa comunicacions TETRA

30

Imatge 8 – Informació addicional del contracte de subministrament

En la imatge anterior es pot veure la informació complementaria que com s’ha dit en la
primera part, és obligatori que es publiqui en l’anunci. Primer de tot veiem que apareix
l’objecte del contracte així com el pressupost de la licitació i la durada del contracte.
Una mica més a baix apareix el dia i el lloc de l’obertura dels diferents sobres i
finalment et diuen que no és necessari la presentació d’una garantia provisional.

4.2.1 – Objecte del contracte
Com s’ha pogut veure a la imatge 7 l’objecte del contracte és el “Subministrament de
terminals per a treballar a la Xarxa RESCAT per a la Policia Local de Vilanova i la
Geltrú, mitjançant renting” que tot seguit passem a detallar.


Subministrament 50 terminals portàtils

En aquest cas Cellnex Telecom oferirà els models STP-9000 del fabricant
SEPURA, ja que són els que han mostrat més fiabilitat a l’hora d’utilitzar-los a la
xarxa RESCAT.
A part del terminal portàtil pròpiament dit, també s’haurà de subministrar una
sèrie d’accessoris que han d’estar inclosos en el preu, com per exemple, totes
les llicències per al seu bon funcionament, una antena dual TETRA, un kit de
mans lliures, una funda amb fixació i una pinça per situar el terminal al cinturó.
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Imatge 9 – Kit de mans lliures amb auricular i
micrófon

Imatge 10 – Pinça cranc per a fixar el
terminal al cinturó

Imatge 11 – Model terminal SEPURA STP-9000



Subministrament 7 terminals mòbils

A diferència dels anteriors, aquests hauran d’anar muntats dins dels vehicles, per això es
va escollir el model SRG3900TW del fabricant SEPURA. De la mateixa manera que els
anteriors terminals, també s’haurà de subministrar totes les llicencies corresponents, una
consola a color, un altaveu extern i tot el kit corresponent per a la seva instal·lació.

Imatge 12 – Altaveu extern SEPURA

Imatge 13 – Consola física a tot color
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Imatge 14 – Model terminal SEPURA SRG3900TW



Subministrament 1 terminals fix

Aquest dispositiu també de la marca SEPURA, no pot ser transportat tal i com
succeïa amb els altres dos tipus, de manera que s’instal·larà en algun dels
centres de control.

Imatge 15 – Model terminal fixe de SEPURA

4.2.2 – Plec clàusules administratives particulars
Recull tota la informació que s’ha de tenir en compte alhora de presentar-se al concurs.
T’explica tant la legislació vigent com et desenvolupa l’objecte del contracte i el seu
pressupost. A més t’indica pas per pas tota la documentació que s’ha d’entregar així com
el sistema d’adjudicació que es durà a terme. Finalment indica de quina manera es podrà
executar el contracte i com es donarà per extingit.
Aquest concurs en concret té la particularitat de presentar dins del plec de clàusules
administratives el que s’anomena “Quadre-caràtula de característiques de contracte
de subministrament per procediment obert”, que consisteix en un full resum on recull
agrupades tota la informació desenvolupada en les diferents clàusules.
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4.2.3 – Plec clàusules tècniques
Dóna a conèixer totes les especificacions tècniques que han de complir els terminals
portàtils, els terminals mòbils i els terminals fixes. A més també especifica les
compatibilitats que han de presentar aquests terminals així com els requeriments
opcionals que puntuaran positivament a l’hora d’adjudicar el concurs.

4.3 – Presentació oferta per part Cellnex Telecom
Cada concurs té un normativa i un procés diferent per a la presentació de les ofertes. En
aquest cas, el procediment està recollit dins de les clàusules administratives.
S’hauran de presentar dos sobres tancats, marcats amb els números 1 i 2 a l’exterior,
amb indicació de quin és el nom del concurs així com amb el nom de l’empresa licitadora
o de la persona que la representi.
Aquests sobres s’entregaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú o també hi ha la possibilitat d’enviar-los per correu, sempre dins del termini
establert.

4.3.1 – Documentació sobre 1
Aquest primer sobre bàsicament s’ha d’omplir amb tota la documentació administrativa.
Tota la informació específica del que s’ha d’entregar es troba dins dels plecs
administratius, que en aquest cas es van ser:


Primer de tot el sobre ha de tenir un índex enunciant tot el seu contingut



Sol·licitud i declaració de responsabilitat emplenada, signada i segellada



Acreditació de la capacitat d’obrar



Document on es comprovi que el licitador està inscrit en el Registre Mercantil



S’haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera



S’han de presentar diferents certificats per part del fabricant com pot ser el ISO
9001 o el ECE (Compatibilitat Electromagnètica). El licitador, en aquest cas
Cellnex, també ha de presentar algun certificat, com el de subministrador oficial
de la marca o el de servei tècnic.

4.3.2 – Documentació sobre 2
Aquest sobre ha de contenir menys documentació que l’anterior. Primer de tot, és molt
important que a l’exterior hi figuri “Documentació relativa als criteris quantificables
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de forma automàtica” juntament amb el nom de l’entitat adjudicatària i amb l’objecte del
contracte.
El sobre 2 ha de contenir:


L’oferta econòmica seguint la plantilla que s’adjunta en el Plec Administratiu, on
s`especifiqui el preu del subministrament que mai pot ser superior a l’establert al
quadre caràtula



Documentació acreditativa per a la ponderació positiva dels criteris d’adjudicació,
que en el següent apartat detallarem



Catàlegs dels productes oferts

4.4 – Adjudicació del contracte
Primer tot, la mesa de contractació en sessió privada qualificarà els documentas
presentats pels licitadors en el sobre 1. En el cas que trobés algun defecte o que faltés
algun documents pot donar un termini de tres dies hàbils per a la seva presentació.
Posteriorment, i ara en un acte públic, es procedeix a l’obertura del sobre 2, en el lloc i
data. Un cop obert els sobre, s’envia tota l’informació als tècnics corresponent per a que
la valorin.
En aquest cas, l’adjudicació es va basar en l’otirgació de punts segons el compliment
d’unes especificacions que tot seguit passem a detallar.

4.4.1 – Criteris d’adjudicació
Els criteris quantificables del sobre 2 es van repartir de la següent manera amb una
possible puntuació màxima de 100 punts.


Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més avantatjosa i la resta rebrà una
puntuació segons la fórmula següent.
𝑂𝐵
) ∗ 55
𝑂
P = puntuació
O = oferta
OB = oferta més baixa
𝑃=(



Subministrament i manteniment d’un sistema geoposicionament (fins a 25
punts)
Es valorarà amb 25 punts, el subministrament sense cost addicional, d’un
sistema de geoposicionament compatible amb els terminal TETRA, que a la
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finalització del contracte passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú


Termini de lliurament (fins a 10 punts)
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que presenti un termini més
curt. Totes les altres, rebran una puntuació repartida proporcionalment fins
arribar a la del termini més llarg que rebrà 0 punts.



Valor residual dels terminals (fins a 5 punts)
Es valorarà amb la màxima puntuació, a l’oferta més avantatjosa feta pel licitador
corresponent al valor dels terminals després de l’extinció del contracte i així donar
la possibilitat de compra a l’Ajuntament.



Proposta de recompra dels equips actuals titularitat de l’Ajuntament (fins a
5 punts)
Aquest criteri va lligat amb l’anterior, ja que es donarà la màxima puntuació
quan si finalment a l’acabar el contracte, els terminals passen a ser de
l’Ajuntament, i el licitador els hi fa un oferta per a la seva recompra.

4.5 – Proposta d’adjudicació a Cellnex Telecom
Finalment, després de l’estudi de les diferents ofertes econòmiques, es va convocar
l’acte de la proposta d’adjudicació del contracte. Com a tot acte públic es va donar
constància mitjançant una acta de la sessió.
L’òrgan de contractació va atorgar la licitació pública a l’Empresa TRADIA TELECOM
(empresa que forma el grup CELLNEX TELECOM) amb una puntuació de 95 punts.
A continuació desglossem la puntuació aconseguida:

Conceptes

Oferta
econòmica

Sistema
geoposic.

Termini
lliurament

Valor
residual

Recompra

Preu de
sortida
Tradia
Telecom S.A

16.025,88 €
13.301,40 €

SÍ

6 SETMANES

0€

NO INCLOSA

Puntuació

55 punts

25 punts

10 punts

5 punts

0 punts

Total

95 punts

Taula 4 – Puntuació rebuda per part de Cellnex Telecom
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5.

Budget

Aquest treball al no tenir una part tant pràctica, no s’ha pogut calcular els costos del
material ni del prototip dissenyat. D’aquesta manera, s’ha procedit a fer un càlcul
aproximat dels costos relacionats amb les hores de feina dedicades per un enginyer
junior.
Etapa del treball

Entregues corresponents al projecte

Part 1 - Fonaments de la licitació pública

Concepte
Proposta de projecte
Critical Design Review
Final Report
Defensa del treball
Documentació
legislació
administrativa
Sintetització informació
i posterior redacció

Part 2 - Seguiment d'una licitació pública
d'un projecte de telecomunicacions

Lectures plecs de
diferents licitacions
Seguiment i gestió de
projecte
Hores dedicades pels
tècnics

Preu
(€/hora)
8
8
8
8

Hores
dedicades
15
25
35
15

120,00 €
200,00 €
280,00 €
120,00 €

8

10

80,00 €

8

40

320,00 €

8

8

64,00 €

8

50

400,00 €

8

5

40,00 €

Cost

TOTAL 1.624,00 €
Taula 5: Taula de costos

Com es pot veure, el càlcul dels costos s’ha dividit en tres etapes. La primera, fa
referència a les hores dedicades a totes les entregues que s’han hagut de fer durant el
transcurs del projecte.
La segona, està relacionada amb la primera part del treball, on ens hem centrat en la
feina de documentació i com saber manipular grans volums d’informació.
Per últim, en la tercera etapa, s’ha tingut en compte totes les hores de preparació del
concurs així com la seva correcta gestió i seguiment. S’han comptabilitzat les hores
dedicades per les persones dels diferentes departaments així com les dels tècnics.
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6.

Conclusions

Amb la finalització d’aquest projecte es poden treure diferents conclusions, però potser la
principal és, la importancia que tenen els concursos públics per a les empreses. Molts
empresaris, destinen molt esforç i sobretot grans quantitats econòmiques de diners per
poder ser els adjudicataris dels respectius contractes.
En molts casos es dòna tanta importancia a aquestes adjudicacions que en el cas de ser
desfavorables, alguna entitat es podria veure abocada a la fallida empresarial.
S’ha vist la gran quantitat de contractes existents, on cadascun presenta les seves
pròpies regulacions i les seves pròpies lleis. També s’han desenvolupat molts tipus
d’adjudicacions de contractes, obligant a moltes empreses a tenir persones
especialitzades en l’elaboració de concursos i en el coneixement de la legislació vigent.
Durant tota la segona part del projecte, gràcies al seguiment del projecte de
subministrament de terminals per a la xarxa RESCAT, s’ha comprovat la quantitat de
gent de totes les branques que s’hi ha dedicat obligant a la interacció entre persones de
diferents departaments per a treballar en equip. Per una banda, els tècnics van haver
d’estudiar els equips que millor satisfeien les condicions dels plecs i calcular els costos
d’aquests. Un cop tinguèssin aquests preus, el departament de negoci es l’encarregat de
redactar i calcular l’oferta final amb el seu marge corresponent, que serà presentada amb
l’ajuda de departament administratiu i jurídic.
Si parlem del futur, està previst que aquests tipus de concursos relacionats amb les
telecomunicacions vagin agafant cada cop més importància perqué actualment la gran
majoria de ciutats europees estàn evolucionant cap al concepte de les Smart Cities. De
manera, que s’hauran de fer importants inversions tecnològiques que molt possiblement
es tradueixin en la publicació de nous concursos públics.
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8.

Glossari de sigles











LCSP: Ley Contratos del Sector Público
BOE: Boletin Oficial del Estado
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea
OC: Organ de Contractació
BOP: Butlleti Oficial Provincial
UTE: Unió Temporal d’Empresaris
TETRA: Terrestral Trunked Radio
ETSI: European Telecommunication Standard Institute
CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
SEM: Servei d’Emergències Mèdiques
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