RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ
Unitat Promotora : Direcció d’Aprovisionament
i Seguiment de la Contractació, Direcció
d’Operacions i Direcció Àrea TIC Educació

Contracte : Contracte Públic

CTTI - Contractació administrativa

Tipus : Mixt
Tramitació: Urgència

Criteris adjudicació: Diversos

Expedient: CTTI-2020-249

Procediment: Negociat sense publicitat

Títol :Subministrament i instal·lació de xarxes d’àrea local (LAN) a centres educatius
Import base €
Valor estimat del contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :
Pròrrogues:

23.293.899,70
19.411.583,09

IVA €
4.076.432,45

Import total €
23.488.015,54

7 mesos des de la data de formalització del contracte
No

Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració en data 21 de juliol de 2020, el qual incoa de
manera condicionada a l’existència de crèdit el present procediment, i es delega en el Director
Gerent del CTTI la resta d’actuacions de l’expedient.
Vist l’acord adoptat pel Govern en data 21 de juliol de 2020, pel qual s’autoritza al Departament
d’Educació a encarregar al CTTI la contractació del subministrament i instal·lació de xarxes
d’àrea local (LAN) a centres educatius, mitjançant tramitació d’urgència i procediment negociat
sense publicitat.
Vist l’encàrrec del Departament d’Educació al CTTI en data 21 de juliol de 2020, per a la licitació
del present expedient, per un import total del pressupost de licitació de 23.488.015,54 €, IVA
inclòs.
Vistos els corresponents informes emesos per l’Assessoria Jurídica del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública i pel Control Intern del CTTI, en data 13 d’agost de
2020 i 28 d’agost de 2020 respectivament.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
De conformitat amb el que estableix l’article 119.2 b) apartat 3r. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic sobre la tramitació urgent de l’expedient i els terminis
establerts per a la seva licitació.
De conformitat amb l’article 326.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, de nomenament dels membres de la Mesa per l’òrgan de contractació.
I, en virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em son
conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de contractació en el seu
acord de data 21 de juliol de 2020
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RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament i instal·lació de xarxes d’àrea local
(LAN) a centres educatius, mitjançant tramitació d’urgència establerta a l’article 119 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la despesa per un import total
de 19.411.583,09 € corresponent al preu del contracte i 4.076.432,45 € d’IVA.

CTTI - Contractació administrativa

2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant el procediment negociat sense
publicitat, establert a l’article 168.a.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
4. Fixar el termini de presentació de les ofertes tenint en compte el temps que raonablement
pugui ser necessari per preparar aquelles, atenent a la complexitat del contracte, i respectant,
en tot cas, els terminis mínims fixats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, articles 119 i 164.
5. Nomenar els següents membres de la Mesa:
Càrrec

Titular

Presidenta

Maria
Ygarza

Suplent
Dolores

Salgado

Directora
de
Serveis
Corporatius del CTTI

Secretari/ària

Vocal en representació de
l’Assessoria Jurídica

Marta Higuera Novellón
Cap Àrea Contractació del
CTTI

Cristina Tamarit Pulido

Marta Freixas Gutiérrez

Cap
de
la
Unitat
de
Contractes no Basat en AM
del CTTI

Laia Puigdemasa Arnó

Ingrid Caus Orriols

David Hernández Soler

Directora de Serveis Jurídics
del CTTI

Montse
Prieto

Alba Molina Robles
Tècniques de Formalització
Contractual del CTTI
Fernández

García-

Isaac Moreno Coves
Aida Mariscal Marzal
Tècnics/ques
de
Jurídics del CTTI
Vocal en representació de
l’Òrgan de Control Intern

Josep Ma. Gallart GonzálezPalacio
Titular de l’Òrgan de Control
Intern del CTTI

Vocal en representació de la
unitat promotora

Serveis

Amaro Maturana Dominguez
Tècnic d’Auditoria i Control
Intern del CTTI

Cristina Molina Rosillo

Carles Jou Turallas

Responsable de Servei
d'Àmbit del Departament
d'Educació

Coordinació d’Àrea TIC del
Departament d'Ensenyament
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Vocal en representació de la
unitat promotora

Adrià Escales Sánchez

Esteve Ribera Rios

Cap d’Unitat Serveis de Lan i
Wan del CTTI

Cap d’Unitat
d’infraestructures crítiques
del CTTI

Vocal en representació de la
unitat promotora

Toni Vargas Castillo

Robert Yélamos Pastor

Tècnic de l’Àrea
d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació

Tècnic de l’Àrea
d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació

Per delegació,
Xavier Milà i Vidal
Director Gerent (e.f.) Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació.
La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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