Resolució d’aprovació de l'expedient de contractació pluriennal amb tramitació
urgent ED-2020-1150
Expedient: ED-2020-1150
Unitat promotora

Modalitat: Contracte Públic

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital

Procediment: Negociat sense publicitat, per imperiosa urgència.

Tipus: Serveis

Objecte: Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres educatius
de Catalunya i abordatge de la bretxa digital dels centres docents públics de Catalunya per a
l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de
l’activitat educativa, en el marc del Pla d’Educació digital de Catalunya.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €
-

Valor estimat

126.581.646,10

-

Pressupost licitació

105.484.705,08

21% d’IVA

127.636.493,15

Termini d'execució: Des de l’inici del curs escolar 2020-2021, segons el calendari escolar que
fixi el Departament d’Educació, o des de la data de la signatura del contracte si aquesta és
posterior, fins al 31 d’agost de 2025.

Lot

Descripció

3

Correspon als centres inclosos en els
territoris de Consorci Educació de
Barcelona, Barcelona Comarques, i Baix
Llobregat. Aproximadament 79.824
dispositius portàtils i serveis associats.
Correspon als centres de la resta de
territoris, Catalunya Central, Girona,
Maresme-Vallès Oriental. Lleida,
Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès
Occidental. Aproximadament 144.401
dispositius portàtils i serveis associats.
Dispositius de connectivitat: el 65% dels
dispositius de connectivitat (volum
estimat: 58.500)

4

Dispositius de connectivitat: el 35% dels
dispositius de connectivitat (volum
estimat: 31.500)

1

2

Import base €

Import total €

Valor estimat €

29.320.793,68 35.478.160,36

35.184.952,42

53.041.111,40 64.179.744,79

63.649.333,68

15.029.820,00 18.186.082,20

18.035.784,00

8.092.980,00

9.792.505,80

9.711.576,00

Antecedents
1. Per resolució del conseller d’Educació, de data 29 de juliol de 2020, es va iniciar l’expedient,
en tràmit d’urgència, per a la contractació del servei per al projecte estratègic per l’acceleració

de la transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa
digital dels centres docents públics de Catalunya per a l’accés a un conjunt de serveis
digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, en el
marc del Pla d’Educació digital de Catalunya. S’ha previst l’existència de crèdit als exercicis
corresponents per un import total de 127.636.493,15 € IVA inclòs.
2. Per acord del Govern, aprovat en la sessió del dia 21 de juliol de 2020, s’autoritza la
despesa pluriennal, segons el següent detall:
Any

Import

2020

10.375.707,80 €

2021

29.261.243,39 €

2022

29.261.243,39 €

2023

29.261.243,39 €

2024

19.931.843,39 €

2025

13.287.895,59 €

3. El dia 30 de juliol de 2020, l’advocada en cap del Departament ha informat favorablement el
plec de clàusules administratives particulars que regirà aquesta contractació.
4. El 27 de juliol de 2020, l’interventor delegat d’anàlisi i estudi de la comptabilitat nacional i
estabilitat pressupostària va emetre l’informe sobre l’impacte potencial en la
capacitat/necessitat de finançament i sostenibilitat financera de la Generalitat de l’expedient i,
el 30 de juliol de 2020, la Intervenció del Departament d’Educació va emetre informe fiscal
previ favorable.
Fonaments de Dret
1.

2.
3.
4.

Article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) quant a
l’aprovació de l’expedient i la despesa.
Article 168 b) 1r de la LCSP, quant al procediment d’adjudicació escollit.
Article 119 de la LCSP, quan a la tramitació urgent de l’expedient.
Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a
l’òrgan competent per a contractar.

Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei per al projecte estratègic per l’acceleració de
la transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital
dels centres docents públics de Catalunya per a l’accés a un conjunt de serveis digitals i
telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, en el marc del
Pla d’Educació digital de Catalunya, i la despesa que comporta, per un import total de
127.636.493,15 € (105.484.705,08 € es corresponen al preu del contracte i 22.151.788,07 €
a l’IVA), a càrrec del pressupost vigent i supeditat a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost de 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació negociat sense publicitat en tràmit
d’urgència, tal com es justifica a l’expedient.

El conseller

