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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE XARXES D’ÀREA LOCAL (LAN) A CENTRES EDUCATIUS

1. Dades que identifiquen l’expedient:
1.1. Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte és dotar de xarxa local WIFI als centres docents de la
Generalitat de Catalunya, per lo que es determina la instal·lació de d’equips de LAN i WIFI als
centres docents de l’Annex “Seus” del plec de prescripcions tècniques de la present licitació.
1.2. Codi CPV:

32410000-0 (Xarxa d’àrea local)

2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans:
En data 21 de juliol de 2020 el Govern va conformar l’Acord del Govern pel qual s’adopten
mesures en relació amb el sistema educatiu de Catalunya.
En aquest acord de govern s’aproven una sèrie d’actuacions per tal de solucionar diferents
situacions, que arran de l’emergència sanitària de la COVID-19, s’han posat de manifest
respecte les escoles i l’alumnat de Catalunya.
Així doncs, el Govern de Catalunya, considera absolutament necessari tenir unes escoles ben
equipades digitalment perquè, en moments d’incertesa o de nous confinaments es pugui
donar resposta de manera ràpida i efectiva a les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat,
prioritzant, sempre en termes d’equitat i de qualitat, aquells més vulnerables o amb necessitats
educatives especials i alhora, disposar d’un sistema preparat per afrontar possibles escenaris
híbrids on tot l’alumnat i el personal docent no estiguin en el mateix espai o aquells altres en
què els alumnes hagin de seguir una modalitat totalment virtual.
En aquest context, el Departament d’Educació encarrega al CTTI un conjunt d’actuacions
necessàries per dotar de xarxa local WIFI als centres que no disposen de xarxa LAN WIFI
adequada per permetre connexions simultànies de diferents dispositius, ni capacitat suficient
per pràctiques col·laboratives ni eines telemàtiques de comunicació, ni d’altres usos que
requereixin la connexió generalitzada i permanent de dispositius dins els centres educatius.
El CTTI no disposa actualment dels mitjans personals i tècnics suficients per executar els
serveis objecte de la present licitació. Ni disposa de capacitat per la provisió del
subministrament dels equips i materials ates que no forma part de la seva activitat.
El CTTI no preveu incorporar mitjans específics suficients per donar cobertura a aquests
serveis durant el termini d’execució de la present licitació ja que es necessiten un gran nombre
de persones amb un elevat grau de coneixement i especialització per a determinats projectes
que no tenen assegurada una continuïtat en el temps.
3. Característiques principals de la contractació:


Els serveis a prestar són els següents:
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o

o
o


Subministrament i instal·lació de xarxa local wifi als centres docents:
 Subministrament i instal·lació dels AccessPoint WIFI als centres
 Subministrament i instal·lació dels switchos
 Cablejat
 Retirada de l’equipament i cablejat antic
Subministrament i instal·lació als CPDs de la Generalitat de la plataforma de
gestió de la infraestructura i control d’accés a xarxa
Planificació i seguiment del projecte

Divisió en lots:
No es preveuen lots donat que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat
per raons tècniques i de manca de competència, ates que és necessari disposar
immediatament del coneixement de la situació actual dels centres educatius i com
actuar sobre ells, i disposar de canals de comunicació establers amb els mateixos,
donada la situació d’urgència.



Termini del contracte:
El termini d’execució d’aquesta licitació és d’un màxim de set mesos des de la data de
formalització del contracte.
No es preveuen pròrrogues.



Modificacions:
Donada la impressibilitat del contracte, l’import de les possibles modificacions ve
determinat pel fet que es pugui incrementar fins al 20% de l’import d’adjudicació per
les següents causes previstes:
 Augment del nombre dels centres de l’annex “Centres” del plec de prescripcions
tècniques a on realitzar la instal·lació per necessitats del Departament
d’Educació.
 El nombre exacte d’ítems per centre educatiu pot variar en funció de les
característiques físiques concretes de cada edifici. D’acord amb la disposició
addicional trenta-tresena de la LCSP, en referència als ítems determinats per
preus unitaris, quan les necessitats reals siguin superiors a les estimades
inicialment i en els termes previstos en l’article 204 de la LCSP.

4. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: justificació del seu càlcul
El valor estimat del contracte (VEC) és de 23.293.899,70 euros iva exclòs, i es distribueix
de la següent manera:
-

Pressupost màxim de licitació: 19.411.583,09 euros IVA exclòs.

-

Import màxim de modificacions: 3.882.316,61 euros IVA exclòs.
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El pressupost base d’aquesta licitació és de 23.488.015,54 euros IVA inclòs, corresponent
19.411.583,09 euros a la base imposable i 4.076.432,45 euros a la partida d’IVA (21%).
Justificació del càlcul:
El preu total de la licitació s’estableix en base a uns equipaments i la seva instal·lació amb
preus unitaris màxims (sense IVA) i unes quantitats estimades per a la vigència del contracte.
Aquests imports unitaris màxims s’han calculat en base a preus d’anteriors licitacions de
subministrament d’equipament de mateixes i/o equivalents funcions i característiques, cas
concret del contracte “Subministrament i projectes per nus central” (CTTI-2017-201-Lot4) , així
com la referència de les licitacions de “escuelas conectadas” fetes per red.es de Patrimoni de
l’Estat, de característiques homòlogues.
El nombre de subministraments i la seva tipologia són una estimació atenen tres tipologies de
centres per dimensió: petit, mitjà i gran. Les quantitats poden ser objecte de variació, donat
que el nombre exacte d’equipaments per centre educatiu pot variar en funció de les
característiques físiques concretes de cada edifici.
Atenent les consideracions i estimacions anteriors i els preus de referència derivats de
licitacions anteriors, es determina el pressupost base de licitació d’acord amb els preus unitaris
següents:

Concepte tarifari

Preu unitari màxim Volum estimat
(sIVA)
146,66 €
1.115,14 €
28,38 €
59,24 €
496,86 €
807,15 €
3.000,00 €
335.020,74 €
500k
1.094.271,09 €

P_AP
P_APEXT
P_SFP
P_Cable STACK
P_SWN2
P_SWN248
P_SWN3
P_PORTAL
P_NAC_
concurrents
P_EINAGESTIÓ
P_INSTAL centre Petit
P_INSTAL centre Mitjà
P_INSTAL centre Gran
P_INSTAL nou switch
P_INSTAL
Switch
capçalera
P_RACK addicional

Import (sIVA)
25.300
100
1.230
1.464
2.700
200
123
1
1

47,59 €
3.363,08 €
10.298,20 €
16.722,43 €
188,33 €
331,70 €

28.123
585
324
321
10
10

504,00 €

300
Cost Total Projecte (sIVA)

3.710.498,00 €
111.514,00 €
34.907,40 €
86.727,36 €
1.341.522,00 €
161.430,00 €
369.000,00 €
335.020,74 €
1.094.271,09 €
1.338.373,57 €
1.967.401,80 €
3.336.616,80 €
5.367.900,03 €
1.883,30 €
3.317,00 €
151.200,00 €

19.411.583,09 €
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Els conceptes tarifaris anteriors es divideixen en subministrament i despesa d’acord amb:
- P_AP, P_APEXT, P_SFP, P_Cable STACK, P_SWN2, P_SWN248, P_SWN3,
P_PORTAL, P_NAC_ 500k concurrents, P_EINAGESTIÓ i P_RACK addicional
corresponen exclusivament a subministraments
- P_INSTAL centre Petit, P_INSTAL centre Mitjà i P_INSTAL centre Gran corresponen
en un 60% de despesa i un 40% de subministrament (inclou subministrament de
RAC (2 per centre educatiu) i cablejat per la instal·lació dels punts d’accés)
- P_INSTAL nou switch i P_INSTAL Switch capçalera corresponen exclusivament a
despesa
En resum, l’import de subministrament és de 13.003.231,61 euros IVA exclòs i el de despesa
de 6.408.351,48 euros IVA exclòs. Sent majoritari l’import de subministrament.
L’estimació del pressupost base de la licitació té en compte els costos salarials, de seguretat
social, de formació permanent obligatòria, de prevenció de riscos laborals i de vigilància i salut,
entre altres.
Partida pressupostària

Actuació

Compte
Comptable

Font Finançament

Sol. Solucions
associada

TLC0901

237002

FF002

084EDU20PE.000

Import disponible en el Pressupost de despesa ( imports sense IVA):
2020
Imports


9.705.791,55 €

2021
9.705.791,54 €

CAIC 6506 de data 23/07/2020

5. Criteris de solvència
Solvència Econòmica i Financera
-

Xifra de negoci mínima, en un dels tres darrers exercicis fiscals, de 29.000.000,00
d’euros. Amb aquesta finalitat s’aportaran els comptes anuals dels exercicis
corresponents, degudament presentats en el corresponent registre mercantil, comercial
o en el registre oficial preceptiu que resulti d’aplicació, d’acord amb la normativa
reguladora de l’estat de procedència.
Per la determinació de la xifra anual de negoci mínim s’ha tingut en compte l’article
87.1 a) de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, que
determina que el volum de negocis mínim anual exigit no excedirà una vegada i mitja
el valor estimat del contracte.

-

El patrimoni net de la companyia serà superior a la meitat del capital social en el darrer
exercici.
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Aquesta exigència ve motivada per acreditar la solvència del licitador i que la seva situació
financera és suficientment fiable per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
Solvència Tècnica
-

L’empresa hauran d’acreditar la realització d’un mínim de treballs o projectes similars,
que corresponguin a l’objecte de prestació licitació, amb clients públics o privats, en el
transcurs dels últims tres anys. Els treballs i/o projectes hauran de complir amb alguna
de les següents condicions:
o

Dos o més projectes la suma dels quals tingui un valor igual o superior a
15.000.000,00 €.

o

Un projecte amb un valor igual o superior a 10.000.000,00 €

6. Justificació del procediment:
Procediment negociat sense publicitat per raons tècniques.
De totes les actuacions aprovades, el mateix acord del govern citat a l’apartat 2, estableix el
procediment administratiu contractual el qual s’hauran de contractar les actuacions aprovades
i, en relació amb la instal·lació de la LAN- WIFI d’un mínim de 1.230 centres educatius, el
Govern assenyala que l’actuació “donat el termini en què ha d’estar disponible l’actuació i
l’especificitat tècnica que requereix, utilitzarà la tramitació d’un procediment negociat sense
publicitat d’acord amb allò que disposa l’article 168. a) 2 de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic”.
En efecte, vist l’acord del Govern on s’estableix que totes les actuacions acordades han d’estar
disponibles durant el primer trimestre escolar i vist l’encàrrec realitzat pel Departament
d’Educació en data 21 de juliol del 2020, l’únic procediment que pot donar resposta a les seves
necessitat és el negociat sense publicitat a un únic proveïdor per raons tècniques i de manca
de competència.
El CTTI té en curs una licitació de provisió de xarxa mitjançant acord marc (CTTI-2019-20164),
però és un procediment obert on encara està pendent l’homologació de les empreses. El
procediment es troba en fase de valoració del sobre B. La mesa d’obertura de sobre B es va
celebrar el 13 de juliol del 2020 i no es preveu completar el procés d’adjudicació fins al primer
trimestre del 2021. Per tant, no és un mitjà de contractació que es pugui tenir en compte
donada la urgència d’aquest procediment.
Així mateix, l’empresa escollida ha de tenir un coneixement a data d’avui dels centres
educatius molt exhaustiu i detallat amb uns canals de comunicació establerts ja en aquests
moments amb tot el personal dels centres escolars i tècnics de resolucions d’incidències
coneixedors dels espais on es farà aquest subministrament.
Necessita disposar d’acords ja formalitzats amb empreses logístiques i distribució a tot el
territori català, una disponibilitat immediata per doblar equips tècnics d’instal·lació i acords i
canals de compra ja establers amb els principals fabricants del maquinari i infraestructura
associada a aquest projecte.
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Màxima agilitat per resolució d’incidències amb el ordinadors i portàtils subministrats als
centres escolars que s’han de connectar a aquesta xarxa local i maquinari WIFI i amb una
capacitat d’avaluació i correlació d’incidències amb les línies de dades dels centres i el seu
accés a internet, garantint així la qualitat òptima de la instal·lació i permetent així la
disponibilitat d’ensenyament en híbrid (presencial i en remot) de tot l’alumnat de Catalunya.
Finalment i un dels aspectes més importants, el proveïdor escollit ha de disposar d’important
un coneixement i experiència de la realitat i característiques de l’administració publica de la
Generalitat i de la realitat tecnològica i funcionaments dels centres educatius de Catalunya
amb un equip constituït ja en aquest moments.
En el mateix acord de govern s’encarrega al CTTI la provisió de 85.000 dispositius addicionals
dins dels perfils de lloc de treball per a docents, aquesta provisió s’encarrega a l’empresa
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
UNIPERSONAL, en conseqüència, aquesta empresa farà la distribució a territori dels
dispositius que, entre altres, hauran d’estar disponibles i connectat a la xarxa LAN que
s’encarrega mitjançant aquest contracte.
Avaluada la capacitat tècnica dels diferents proveïdors per assolir l’ajustat termini
d’aprovisionament i els requeriments tècnics abans esmentats, es conclou l’única empresa
que pot assolir amb escreix aquests compromisos és la que actualment esta fent la prestació
del servei de lloc de treball al món educatiu i està aprovisionant també la majoria de la
connectivitat en aquests centres així com l’accés a Internet de la Generalitat de Catalunya,
aquests fets són determinants, en opinió dels tècnics del CTTI, per concloure que l’única
empresa que te la capacitat tècnica i econòmica expressada anteriorment per portar a terme
aquesta encàrrec.
Ateses les característiques del encàrrec rebut del Departament d’Educació relacionat amb el
projecte d’emergència educativa aprovada pel govern en data 21 de juliol, l’empresa que te
la capacitat necessària és TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL.
Així mateix, es considera necessari remarcar que en projectes de ràpida implantació i resultat
en el període d’estat d’alarma, aquest proveïdor ha donat la resposta esperada amb la qualitat
i entrega a tots els projectes que li han estat encarregats.
7. Criteris d’adjudicació
No s’estableixen criteris d’adjudicació atés que no s’han de fer judicis comparatius entre
diferents licitadors, i serà suficient amb el compliment dels requeriments del plec de
prescripcions tècniques de la present licitació.
8. Criteris de negociació
S’estableix com a criteri únic de negociació:


Els preus unitaris de la taula de l’apartat 3 del present document a “Justificació del
càlcul”

d’acord amb el següent procediment:
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a) Un cop presentada l’oferta inicial, la Mesa sol·licitarà l’inici de la negociació amb
l’empresa per si millora les seves condicions. L’empresa haurà de formalitzar per escrit
la seva nova oferta.
b) Si l’empresa així ho sol·licita es garantirà la confidencialitat de la seva oferta, tot i que
s’hi podrà fer referència, de forma anònima, en la mateixa o següent ronda si s’escau.
c) Del resultat d’aquesta negociació se n’aixecarà acta que s’inclourà a l’expedient.
d) Excepcionalment la Mesa podrà realitzar, potestativament una segona ronda que es
durà a terme en un termini màxim de 5 dies laborables desprès de tancada la primera
negociació.
e) La negociació que es porti a terme respectarà els principis de transparència, i en
particular, el principi de bona administració.
La inclusió dels preus unitaris com a criteri de negociació està motivada per l’objectiu de
buscar els preus de subministrament i instal·lació més avantatjosos per la Generalitat.
9. Condicions especials d’execució:
S’estableix com a condició especial d’execució:
S’estableixe com a condició especial d’execució:
Tots els productes retirats hauran de ser inclosos en un Pla de reciclatge i tractament
de residus, que sol·licitarà el reciclatge de tot aquell material que hagi quedat en desús,
sigui per mal funcionament o avaria no reparable. L’adjudicatari entregarà
semestralment un informe amb el detall de material acompanyat de la corresponent
certificació del tractament dels residus.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i els seu incompliment
podrà ser causa de resolució contractual.
La incorporació del pla de reciclatge i tractament de residus està motivad per la necessitat de
fomentar la cura del medi ambient en un context de renovació tecnlògica on el material
remogut pot esdevenir font de deteriorament del medi de no tractar-se adequadament.

10. Subcontractació
L’adjudicatari podrà subcontractar a terceres empreses la prestació de les activitats del
contracte, exceptuant les associades a la direcció, planificació, control i seguiment del les
activitats del contracte.
Les empreses hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, amb expressa indicació de l’import, el nom o el perfil empresarial, per referència
a les condicions de solvència professional o tècnica, i la persona de contacte, dels
subcontractats a qui s’encomani la seva realització.
Les empreses hauran d’informar bimestralment, comptant des de la data de signatura del
contracte, de l’estat en què es trobin les seves subcontractacions. També hauran d’informar
bimestralment de les mètriques de control qualitat, que com a empresa efectuen sobre les
empreses subcontractades, per tal de demostrar que com a empresa estan complint amb el
control de qualitat definit vers les empreses subcontractades.
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L’excepció de no permetre subcontractar les activitats associades amb la direcció, planificació,
control i seguiment dels serveis esta motivada per la necessitat d’assegurar que aquestes
activitats es troben en mans de l’empresa adjudicatària, responsable de garantir la correcta
execució del servei.
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D’acord amb allò que s’ha exposat,
PROPOSO
Que s’iniciï la contractació administrativa del subministrament i instal·lació de la xarxa WIFI a
centres docents, a càrrec dels pressupost de l’any 2020 i 2021, amb les característiques
especificades en aquest informe i la proposta de plecs de prescripcions tècniques que s’han
elaborat també per aquesta unitat promotora.
L’empresa a convidar és:
 Nom: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
 NIF: A78053147
 Dades de contacte:
o Nom: Bruno Vilarasau Mitjans
o Mòbil: 609116087
o Correu electrònic: notificacions_generalitat@telefonica.com

Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Valentí Arroyo Peña

Núria Abancó Sors

Direcció d’Aprovisionament i Direcció d’Operacions
Seguiment de la Contractació

Carme Andrés Pera
Direcció Àrea TIC Educació
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