
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE DADES I INTERNET PER A L'AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms, per al desenvolupament de les seves 
funcions de cara a la ciutadania i de gestió interna, requereix d'una infraestructura de 
comunicacions de dades i accés a internet, distribuïda en diferents dependències municipals 
ubicades a diferents edificis i a més disposa de xarxes privades virtuals de dades (VPN) per a la 
interconnexió d'algunes dependències. 
 
El servei de connexió de xarxa de banda ampla no pot ser prestat mitjançant recursos propis de 
l'Ajuntament, atès que l'Ajuntament no exerceix dita activitat econòmica, per això necessita fer 
una contractació de serveis de connexió de xarxa de banda ampla i altres serveis relacionats amb 
un operador de telecomunicacions, atès que el contracte de serveis subscrit actualment amb 
l'empresa Vodafone España S.A.U. finalitza el proper 1 de desembre de 2017. 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
2.1. Descripció. 
 
Servei de connexió a banda ampla per accés a internet i/o vpn i la interconnexió de dependències 
municipals amb xarxes privades virtuals de dades (VPN), així com l'equipament necessari per a 
possibilitar dita connexió a l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms següents: 
Patronat Municipal d'Esports 
Institució Pública Antoni M. Alcover 
Escola Municipal de Mallorquí 
Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor 
 
Serveis a contractar: 
 
Les connexions a banda ampla per accés a internet i/o vpn de dependències municipals per un 
operador de telecomunicacions. Cal tenir present que aquestes connexions donen servei a 
dependències municipals, entre elles biblioteques, centres educatius, etc. Algunes d'aquestes 
connexions han de tenir una direcció ip pública fixa. S'ha de proporcionar, a càrrec del 
contractista, l'equipament necessari per a possibilitar dita connexió. 
 
També es contracta la interconnexió de dependències municipals amb xarxes privades virtuals de 
dades (VPN). S'ha de proporcionar l'equipament necessari per a possibilitar dita connexió, a 
càrrec del contractista. 
 
 
Els tipus de serveis a contractar són els següents: 
 



 

Serveis tipus A: Connexions a xarxa de banda ampla per a accés a internet i/o vpn (amb amples 
de banda no garantits). Usades per internet o compartit per internet i vpn segons la id. connexió 
tengui tipus servei C. 
 

Servei tipus 
A 

Descripció: connexió a xarxa de banda ampla per a accés a internet i /o 
vpn (amb amples de banda no garantits). Usades per internet o compartit 
per internet i vpn segons la id. connexió tengui tipus servei C. 
Ample de Banda: Baixada / Pujada 
M: Megabytes 

Número 

A1 fins a 20M / 3M 
el proveïdor pot posar connexions superiors sempre respectant el preu 
del tipus de servei A1 

28 

 
Serveis tipus B: Ip pública fixa. 
Número: 18 
 
Serveis tipus C: Serveis de xarxa privada virtual de dades (VPN) entre dependències de 
l'Ajuntament de Manacor (inclosos els seus organismes autònoms). 
Número: 10 
 
Serveis tipus D: en cas d'avaria o caiguda del servei disposar (mentre es retableix la connexió) 
d'una connexió de backup (encara que es redueixin els requeriments quan a ample de banda 
requerits en la connexió contractada) i evitant configuracions addicionals quan s'usa la connexió 
de backup (no tendran límit en la quantitat de la informació transmesa, ni es facturarà per 
consum) i restablint el servei preferentment en 24H. 
 

Servei tipus 
D 

Descripció 
 

Número 

D1 Backup no associat a VPN 3 

D2 Backup associat a VPN (inclou connexió i vpn) 4 

 
Serveis tipus E: Connexions a xarxa de banda ampla per a accés a internet i/o vpn (amb amples 
de banda garantits 100%). Usades per internet o compartit per internet i vpn segons la id. 
connexió tengui tipus servei C. 
 

Servei tipus 
E 

Descripció: connexió a xarxa de banda ampla per a accés a internet i /o 
vpn (amb amples de banda garantits 100%). Usades per internet o 
compartit per internet i vpn segons la id. connexió tengui tipus servei C. 
Ample de Banda: Baixada / Pujada (M: Megabytes) 

Número 

E1 Aquest servei és només aplicable a l'adreça de la id. connexió 1 
40M / 40M 

1 

E2 Aquest servei és només aplicable a l'adreça de la id. connexió 2 
20M / 20M 

1 



 

E3 Aquest servei és només aplicable a l'adreça de la id. connexió 3 
20M / 20M 

1 

 
En el punt 4 es descriuen les condicions que han de complir els serveis a contractar. 
 
El detall del número de serveis de cada tipus i la seva ubicació a contractar inicialment és el de 
l'annex I. 
 
2.2. Abast 
Es requereix la dotació, instal· lació, configuració, posada en funcionament, gestió i manteniment 
de tots els elements que constitueixen els serveis, garantint la seva plena operativitat durant tot el 
període de vigència del contracte. 
 
Aquest contracte no té per objecte el servei de veu. Per tant l'adjudicatari haurà de tenir present 
aquesta situació en la seva proposta. En el cas que l'Ajuntament utilitzi (per error, etc.) les línies 
usades per a connexions d'accés a internet i/o interconnexió de dependències, etc. per al servei de 
veu la facturació no serà amb càrrec a dita contractació (atès que no compren el servei de veu), 
per tant la facturació haurà d'estar detallada per tal de comprovar que aquesta no compren cap 
servei de veu. 
 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
 
En l'annex I es descriuen les dependències i serveis (connexions, etc.) prevists a contractar 
inicialment. 
En l'annex II es descriuen amb més detall alguns serveis (connexions, etc.) actuals. 
 
L'annex I i annex II no es publicaran al perfil del contractant, però estaran a disposició pels 
licitadors al Servei de Contractació de l'Ajuntament de Manacor. 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DELS SERVEIS 
 
4.1. Serveis de dades i internet a oferir 
 
Les ofertes que presentin els licitadors hauran de resoldre la situació inicial a contractar (descrita 
a l'annex I i annex II). 
 
L'adjudicatari proveirà els següents serveis: 
Els enllaços i equipaments necessaris per a la connexió a internet de les dependències (durant tot 
el període de vigència del contracte). 
Hi haurà dependències que necessitaran disposar de connexió wifi a internet. Per tant 
l'equipament oferit per a la connexió ho haurà de permetre. No és objecte d'aquest contracte fer 
arribar el senyal wifi al llarg de tot l'edifici de la dependència municipal de cada id. de connexió. 
La gestió de les ip's públiques de l'Ajuntament de Manacor, objecte d'aquest contracte. 
La interconnexió de les dependències utilitzant xarxes privades virtuals de dades. La tecnologia 
de xarxa privada virtual de dades oferida potser diferent a l'actual. Les dependències a 
interconnectar amb VPN's (servei del tipus C) estan indicades a l'annex I. 



 

Suport al personal de l'Ajuntament amb els serveis prestats 
La resta de serveis (objecte d'aquest contracte) que es descriuen en aquest plec. 
 
Requeriments quan a amples de banda de les connexions 
 
Les connexions a internet no tendran límit en la quantitat de la informació transmesa, ni es 
facturarà per consum i l'ample de banda s'ha de mantenir amb independència del consum. 
En l'annex I hi ha el detall d'ubicacions i número de serveis de cada tipus que es té previst 
contractar inicialment. 
 
El contractista tendrà l'obligació de proveir a cada id. de connexió el màxim ample de banda 
possible tenint en compte la ubicació (cobertura) de la id. de connexió i segons el servei de tipus 
A requerit. 
 
Altres requeriments: 
 
Les id. de connexió 1 i 2 han de tenir interfícies físiques separades (dues interfícies físiques: una 
per id. connexió 1 i una per a id. connexió 2) . No s'acceptaran que comparteixin la mateixa 
interfície física. Els direccionament de les interfícies físiques seran diferents: un direccionament 
per la interfície de la id. connexió 1 i un direccionament per la interfície de la id. connexió 2. 
 
La dotació, manteniment i configuració del hardware necessari per a prestar el servei objecte 
d'aquest contracte seran a càrrec de l'adjudicatari (durant tot el període de vigència del contracte). 
 
La distribució interior de l'accés a banda ampla serà feta pel propi Ajuntament, si bé l'adjudicatari 
haurà de fer arribar la connexió a la banda ampla al lloc de distribució que indiqui l'Ajuntament 
per a cada dependència i ho haurà de fer per cablejat si així ho determini l'Ajuntament. 
 
Per a les id. connexió, que no tenen indicat VPN (servei del tipus C) a l'annex I, l'adjudicatari farà 
arribar la connexió a internet directament a l'adreça de la dependència, independentment de si 
està interconnectada per xarxes privades virtuals de dades o per propi cablejat de dades de 
l'Ajuntament. L'objectiu és que quan l'Ajuntament ho consideri oportú, poder establir una xarxa 
independent de les altres (hi ha d'haver separació física i lògica de la xarxa interna usada a la 
dependència). 
 
Encara que l'equipament oferit per a la connexió a internet permeti la connexió wifi, en tot 
moment, l'Ajuntament ha de poder deshabilitar l'accés wifi de dit equipament. 
 
No és objecte d'aquest contracte fer arribar el senyal wifi al llarg de tot l'edifici de la dependència 
municipal de cada id. de connexió. 
 
L'Ajuntament de Manacor té equipament que interactua amb els elements que s'usaran per prestar 
aquest servei (per exemple tallafocs (firewalls)), no és objecte d'aquest contracte el seu 
manteniment, si bé la proposta del licitador ha de contemplar que puguin interactuar amb la 
solució proposada.  
 
Pel que fa a la interconnexió de dependències utilitzant xarxes privades virtuals (VPN): 



 

La solució proposada ha de permetre afegir noves dependències amb facilitat 
S'han de permetre traslladar dependències ja integrades a les interconnectades de manera senzilla. 
Xarxa transparent. La xarxa ha de ser transparent d'extrem a extrem, amb independència de l'ús 
que se'n faci (dades, etc.). 
No tendrà límit en la quantitat de la informació transmesa, ni es facturarà per consum i l'ample de 
banda s'ha de mantenir amb independència del consum. 
Ha de permetre que l'Ajuntament configuri xarxes privades virtuals de dades (vpn) sobre elles, 
utilitzant l'equipament (tallafocs, etc.) que tengui l'Ajuntament. 
Totes les dependències, que formen part d'alguna xarxa privada virtual de dades objecte d'aquest 
contracte, tendran connexió a internet que els permetrà navegar per internet. Aquesta navegació 
per internet s'ha de fer amb una ip pública fixa. 
Els compromisos de permanències o similars quedaran acabats a la finalització del contracte 
resultant del present plec i l'adjudicatari no podrà facturar cap cost per a aquests conceptes. 
 
L'adjudicatari serà responsable de l'entrega de la documentació final de la instal· lació (fi de la 
fase d'implantació). La documentació inclourà com a mínim: una memòria tècnica de la 
instal· lació, detallant les configuracions i parametritzacions dels sistemes i equipaments utilitzats. 
4.2. Fase d'implantació i costos d'implantació i termini d'implantació 
 
El servei objecte del present plec de prescripcions tècniques serà prestat a partir de la firma del 
contracte. 
La implantació es refereix a les tasques necessàries a desenvolupar per l'adjudicatari per tal que 
els serveis quedin operatius. El termini d'implantació és de 3 mesos a comptar de la data de 
signatura del contracte. 
 
El procés d'implantació vendrà determinat per un calendari prèviament fixat per tècnics de 
l'Ajuntament i l'adjudicatari, en reunió celebrada per a tal fi. En el mateix, es fixaran les 
consideracions necessàries a tenir presents a fi de minimitzar l'impacte en el procés diari de 
prestació de serveis de l'Ajuntament. 
 
De la implantació de les id. connexions s'aixecarà la corresponent acta/actes entre el contractista i 
l'Ajuntament (signada pel responsable del contracte i pel coordinador comercial o el coordinador 
tècnic) als efectes d'iniciar facturació dels serveis associats a cada id. de connexió (havent-se de 
tenir present l'establert en el punt facturació d'aquest plec sobre facturació durant el període 
d'implantació). 
 
En aquest procés d'implantació s'hauran de respectar les polítiques d'adreces ip internes de 
l'Ajuntament de Manacor. En cas que sigui necessari canviar alguna política hi haurà d'haver 
acceptació per part de l'Ajuntament. 
La configuració dels elements necessaris per a realitzar les connexions a internet o entre 
dependències (VPN), objecte d'aquest contracte, serà responsabilitat de l'adjudicatari però sempre 
respectant les polítiques d'ip internes de l'Ajuntament i en cas que s'hagi de fer una configuració 
“no considerada estàndard per l'adjudicatari” per tal que altres elements de l'Ajuntament (com per 
exemple tallafocs, etc.) interactuin amb ells, s'haurà de fer o indicar al personal de l'Ajuntament 
com fer-la. 
 



 

La tramitació de les baixes dels serveis prestats per l'actual proveïdor seran gestionades per 
l'Ajuntament. 
 
La ubicació, en els edificis de les oficines de l'Ajuntament, de les entrades de cablejat i dels 
elements necessaris per prestar els serveis serà elegida per l'Ajuntament. Els costos (cablejat 
interior, obra civil etc.) de la instal· lació de dits elements a les ubicacions definides serà a càrrec 
de l'adjudicatari i compresos en el cost de dita contractació. 
 
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses (altes, canalitzacions, obra civil etc.) per a la 
posada en funcionament del servei objecte d'aquest plec amb plena operativitat. 
 
4.3. Operació i manteniment dels serveis 
 
Els licitadors hauran de disposar dels recursos humans adequats i suficients per prestar 
recolçament i suport tècnic a l'Ajuntament amb la finalitat de garantir la correcta i òptima 
realització de les fases d'implantació i operació, així com el posterior manteniment.  
 
El contractista haurà d'adscriure a l’execució del contracte, a disposició del responsable del 
contracte els següents mitjans personals: 
-Un coordinador comercial, indicant el nom i la qualificació professional 
-Un coordinador tècnic, indicant el nom i la qualificació professional 
 
Els treballs de manteniment es desenvoluparan, sempre que sigui possible, durant horaris de 
baixa activitat. 
 
4.4. Assistència tècnica. 
 
Es requereix un servei d'assistència tècnica 24 hores x 7 dies a la setmana per a recollida 
d'incidències i consultes durant tot el contracte. 
 
En l'annex I s'estableixen condicions (segons serveis tipus D a contractar) de restabliment de 
serveis per a id. connexions concretes, per a la resta de serveis s'haurà d'indicar a l'oferta. 
 
 
5. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada d’aquest contracte és per un període de 3 anys prorrogables per 3 anys (1+1+1). 
No s'estableix una durada inicial de 4 anys, ja que els serveis objecte d'aquest contracte són 
canviants quan a les tecnologies usades per prestar-los: l'àmbit d'aquest serveis canvia segons 
disponibilitats de serveis, cobertures, equipaments, nous tipus de serveis, etc. 
 
La data d’inici prevista del contracte és 2 de setembre de 2017. 
 
6. CONDICIONS MÍNIMES 
Es considera que el contingut d’aquest plec fa referència a les condicions mínimes exigibles. 
 
7. IMPORT 



 

 
El serveis objecte d’aquest contracte tendran un import màxim anual de 23.256,00 EUROS, més 
el 21% d’IVA. Cost total per a l’administració 28.139,76 EUROS.  
Aquest import correspon a tots els serveis requerits i que el detall de número i ubicació per id. de 
connexió està a l'annex I. 
 
Aquest import s'ha calculat consultant preus a diversos proveïdors, resultant que les tecnologies 
oferides difereixen entre proveïdors i els preus unitaris difereixen. Pel càlcul de l'import total de 
licitació, s'han tengut en compte els preus unitaris del proveïdor que de cost total és menor i 
s'aproxima més als serveis a prestar en relació als altres proveïdors consultats.  
 
Essent la data prevista inici facturació 2/12/2017, les anualitats seran les següents i per l'import 
de despesa que s'indica: 
 

 
Els 

licitado
rs han 

de 
present
ar un 
import 

total 
anual i 

els 
preus 

unitaris 
per a 

tipus 
de 

serveis 
especifi
cats en 
el punt 

2 
d'aques
t plec. 

Han d'especificar el preu per a cada tipus de servei A (A1), B, C, D (D1, D2), E (E1, E2, E3). 
 
 
8. FACTURACIÓ 
 
El contractista presentarà factures mensuals a mesos vençuts. En aquestes factures 
s’acompanyarà el cost desglossat per “id.connexió”, amb especificació del tipus de servei i de la 
tarifa adjudicada, amb especificació que permeti el control i gestió per l’Ajuntament de la 
tarifació . 
Ex: Id.connexió 8: 



 

-tipus servei A1: X€ 
-tipus servei B: X€ 
 
Durant la fase d'implantació, no es facturarà cap servei (de cap id. de connexió). 
 
9. ALTRES CONSIDERACIONS 
 
Tant els licitadors com l'adjudicatari es comprometran a donar un tracte reservat i confidencial a 
tota la informació que l'empresa licitadora o adjudicatària pogués obtindre de l'Ajuntament de 
Manacor. 
 
Els licitadors poden oferir qualsevol solució cablejada amb qualsevol de les seves varietats o 
solució inalàmbrica. 
En el cas d'emprar mitjans d'accés via ràdio el contractista haurà de treballar en banda llicenciada 
i utilitzar la freqüència que tengui per concessió o per acord d'ús aprovat pel Ministeri pertinent. 
També, en el cas d'accés via ràdio, haurà de complir el RD 1066/2001 a les estacions que 
instal· li, tant als nodes com als equips/antenes que s'instal· lin als edificis municipals. 
10. COMPLIMENT EN LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 
 
En cas que per les taques descrites en aquest plec, es tengui accés a dades personals s’aplicarà el 
següent: 
 
El servei tècnic extern (empresa o persona física) tendrà accés a les dades existents en els 
sistemes de l'Ajuntament, sempre per a procedir a realitzar les tasques descrites en aquest plec. 
 
No obstant això, l'accés a les dades no es considerarà comunicació de dades d'acord amb l'art. 12 
de la LOPD 15/1999, ja que dit accés, i el corresponent tractament és necessari per a realitzar la 
prestació del servei. 
 
Per això, i als afectes de la normativa de protecció de dades, l’empresa serà considerada 
encarregada del tractament de dades, conforme l'art. 20 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal, i d'acord amb allò que s'ha exposat en aquest article s'estableix 
expressament que l'empresa únicament tractarà les dades d'acord amb les instruccions que es 
donen des de l'Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà amb fi diferent del que figura en la 
prestació dels serveis, ni les comunicarà a altres persones o empreses. 
 
L’empresa es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es 
referix l'art. 9 LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les 
previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Una vegada complida la prestació del servei, i en quan a la conservació de les dades per 
l'encarregat del tractament s'haurà de complir el que preveu l'article 22 del RD 1720/2007, de 21 
de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 



 

Així mateix s'haurà de complir, quant a la transferència internacional de dades, el que preveu el 
Títol VI, del RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
ANNEX I 
Està a disposició dels licitadors en del Departament de Contractació. 
 
ANNEX II 
Està a disposició dels licitadors en del Departament de Contractació. 
 
 
 
Manacor, 4 de juliol de 2017 
 
 
 
 
Antoni Nadal Llodrà  
Tècnic superior d’informàtica.  
 


