R/N: Y0403/Y869

V. 28/05/2019

Informe justificatiu i proposta de contracte1 , 2
1. Unitat proposant: Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.
2. Justificació de la necessitat de contractar / antecedents
La crisi sanitària ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha estat un repte per a tota la societat
i ha requerit que la Generalitat de Catalunya prengués mesures extraordinàries per a la protecció
de la salut de la ciutadania.
En els moments inicials de la crisi sanitària, l’Administració de la Generalitat es va veure obligada
a reaccionar ràpidament en ordre a la protecció de la salut i es va aprovar la Resolució
SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la que s’estableix el tancament de tots els centres i
serveis del Servei d’Educació de Catalunya.
Un cop superada la fase més aguda de la pandèmia, s’obre un nou escenari de retorn progressiu
a la normalitat. El full de ruta comú europeu per a l'aixecament de les mesures de contenció de
la COVID-19 (2020/C 126/01) estableix tres conjunts de criteris per començar a flexibilitzar el
confinament: criteris epidemiològics durant un període prolongat, suficient capacitat dels
sistemes de salut i capacitat de seguiment adequada, totes elles acompanyades de mesures de
protecció col·lectiva.
El Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació i a la protecció
de l’infant. Després d’un confinament perllongat l’obertura de les escoles és alhora una
necessitat i un repte, que ha de poder garantir l’aprenentatge als centres educatius amb la
màxima normalitat , seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
Aquest Pla d’actuació es basa en el valors de seguretat, salut i equitat proposant un conjunt de
mesures cabdals en el moment actual de control de la pandèmia, i estructurat en diverses
actuacions relacionades amb la transformació digital del sistema.
Una de les evidències que l’emergència sanitària de l'COVID-19 ha posat de manifest ha estat
que el sistema educatiu necessita d'un impuls urgent per accelerar la transformació digital dels
centres. És absolutament prioritari 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 qualitat aquells més vulnerables o amb necessitats educatives especials. La incertesa amb la
que afrontem el proper curs no ens ha de fer perdre de vista la necessitat de tenir el sistema
preparat per afrontar possibles escenaris híbrids on alumnat i docents no estiguin en el mateix
espai o on hi hagi moments en els que els alumnes hagin de seguir una modalitat totalment
virtual.
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Davant el context d’emergència educativa i preveient un curs 2020-21 incert no podem restar
quiets a l’ espera de futurs esdeveniments, l’anticipació a possibles confinaments parcials o
totals i la preparació dels centres educatius i professorat per fer front al repte una educació
híbrida esdevé clau. És per aquest motiu que es prioritzen les accions: (i) la compra de
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dispositius digitals per l’ alumnat a partir de tercer de la ESO, (ii) la compra de connectivitat per
l’ alumnat mes vulnerable del sistema.
Des del Departament d’Educació considerem absolutament indispensables aquestes actuacions
ja que el que fan és posar remei i prevenir els danys derivats de la pandèmia ja evidenciats com
l’abordatge de les desigualtats, la prevenció de l’abandonament escolar prematur i la reducció
dràstica de la bretxa digital.
Actuació respecte a les necessitats d’equipament per alumnat:
L’actual equipament que disposen els centres de Catalunya no arriba a cobrir el 20% de les
necessitats de l’alumnat que va des de 5è de Primària fins els estudis post-obligatoris (527.858
alumnes en total). En el marc de l’ emergència educativa i davant la immediatesa del nou curs
2020-21, la pandèmia ha evidenciat que aquesta dotació és absolutament insuficient, també per
arribar al col·lectiu d’ alumnes que podrien trobar-se en la situació que hagin de seguir el curs
en un model híbrid d’ aprenentatge (3er ESO fins la postobligatòria) i que cal tenir el sistema
preparat a partir de l’inici del curs per fer front a possibles rebrots, escenaris de confinament o
bé garantir el seguiment de l’ educació en línia. El fet que el curs vinent el sistema hagi d’ estar
preparat per de seguir part del curs de manera híbrida és una conseqüència produïda pel covid19 i situa aquest escenari de màxima emergència que cal tenir resolt a l'inici de curs escolar
2020-21.
Amb l'objectiu de fer una detecció de les necessitats actuals de l’alumnat i els docents dels
centres educatius de Catalunya i per tal d’iniciar el desplegament d’equipaments digitals en el
marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, es va dissenyar i distribuir una enquesta
a finals del mes de juny de 2020 per la detecció de necessitats digitals de l’alumnat i del personal
docent des del servei d’Indicadors i Estadística del Gabinet Tècnic del Departament d'Educació.
Aquesta enquesta ens permet identificar el nombre de dispositius per l’ alumnat i poder
quantificar les despeses en dues línies: la vulnerabilitat i la tipologia de dispositiu. Les xifres
obtingudes a partir d’ aquesta detecció efectuada mitjançant l’ enquesta i el recull de dades del
Departament son:
Nombre de dispositius per l’alumnat a partir de 3rt d’ ESO: 260.296
Actuació respecte a l’ alumnat vulnerable:
Com s’ha vist, el tancament sobtat dels centres el passat mes de març per fer front a la pandèmia
del COVID-19 ha causat bretxes diferents i desigualtats que cal abordar de manera urgent,
aquestes bretxes afecten de manera desproporcionada als nens i joves més vulnerables. En
l’àmbit educatiu, aquesta situació ha posat en manifest que molts alumnes vulnerables no han
pogut continuar amb el seu procés d'aprenentatge perquè no comptaven amb els dispositius, la
connectivitat o les eines adequades per poder fer-ho. Malgrat les accions dutes a terme per part
del Departament d’Educació per tal d’arribar a un nombre important del col·lectiu amb més
vulnerabilitat del país, aquestes han resultat insuficients per cobrir el 100% del sistema. De cara
al curs vinent és imprescindible activar nous recursos i mecanismes per tal que des dels centres
educatius es pugui donar resposta immediata i que tot l’ alumnat pugui seguir el curs d’igual
manera.
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Es considera alumnat amb necessitats educatives específiques aquell que requereix una atenció
educativa específica per trobar-se en una situació de desavantatge educatiu en relació amb les
condicions d'educabilitat bàsiques que compromet el seu procés d'aprenentatge o que dificulta
el seu èxit escolar, en el cas que aquesta situació derivi de la concurrència d'alguna o algunes
de les situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides següents:
a) La incorporació tardana al sistema educatiu, associada a la manca de competència
lingüística en la llengua vehicular dels aprenentatges o a una escolaritat prèvia deficitària.
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b) La situació de pobresa o el risc de patir-la.
c) La manca de recursos socioculturals de les famílies.
d) L'existència de periples migratoris recents i el caràcter nouvingut a Catalunya.
e) El baix rendiment acadèmic al llarg de l'escolaritat.
f) Les experiències de no-escolarització, absentisme i abandonament escolar.
g) La situacions de desemparament o acolliment.
Durant el confinament es va fer una primera detecció de necessitats de connectivitat per
l’alumnat vulnerable obtenint una xifra aproximada de 55.000 alumnes. Aquesta detecció es va
fer sota condicions adverses i no es van contemplar tots els col·lectius de vulnerabilitat que
coexisteixen en el sistema. Amb l’ objectiu de no deixar cap alumne enrere, l’enquesta efectuada
s’ha inclòs un apartat per detectar aquestes necessitats. Les dades obtingudes s’han creuat
també amb bases de dades del Departament d’ Educació que incorporaven (i) l’ alumnat amb
necessitats educatives especifiques, (ii) l’ alumnat receptor d’ajut per beca menjador, (iii) l’
alumnat receptor d’ajut per l’ adquisició de material del Ministerio de Educación. Aquesta xifra
es va quantificar inicialment en un total de 101.540 i resultant finalment:
Nombre de connectivitats per alumnat vulnerable:
76.148 de centres públics
10.461 de centres concertats/privats
3. Insuficiència de mitjans
Atès que el Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquest
contracte, que requereix la intervenció de tècnics especialistes en la matèria, es proposa la
licitació del contracte administratiu amb les dades que es detallen a continuació.
4. Objecte del contracte
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.
Lots: Sí, en el cas de la licitació dels ordinadors portàtils, segons criteris de distribució territorial.
En el cas de la licitació dels dispositius de connectivitat, segons criteri de repartiment per volum
de dispositius.
Lot 1: 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
Lot 2: Correspon als centres de la resta de territoris, Catalunya Central, Girona, MaresmeVallès Oriental. Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental. Aproximadament
144.401 dispositius portàtils i serveis associats.
Lot 3: Dispositius de connectivitat: el 65% dels dispositius de connectivitat (volum estimat:
58.500)
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Lot 4: Dispositius de connectivitat: el 35% dels dispositius de connectivitat (volum estimat:
31.500)
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Els serveis a prestar pels lots 1 i 2 consisteixen en:


Facilitar a cada alumne les eines digitals, en forma de dispositius físics, equipament
informàtic, d’acord amb les prescripcions tècniques mínimes descrites en el present plec, i
així poder complir amb les funcions d’accés a continguts digitals per part dels alumnes



Preparació i configuració de les eines, previ al lliurament a centres



Sistema de gestió i lliurament de la demanda del servei de disponibilitat d’eines digitals, per
part dels diferents centres



Lliurament a centres i configuració final de les eines destinades als alumnes amb suport
tècnic insitu



Assegurament de la disponibilitat de les eines lliurades als alumnes fins a final del contracte:
atenció i suport a l’usuari, manteniment de les eines, i garantia dels equips físics que formen
part de les eines digitals durant 3 anys

Els serveis a prestar en els lots 3 i 4 consisteixen en:


Aprovisionament i configuració dels dispositius de connectivitat destinats als alumnes,
d’acord amb les prescripcions tècniques mínimes descrites en el present plec



Prestació i garantia del servei de dades amb accés xarxa mòbil d’alta capacitat,
conjuntament amb sistemes de monitoratge i control, fins a final de vigència del contracte



Servei de manteniment dels dispositius lliurats, fins a final de vigència del contracte

En quant a repartiment de volumetria estimada entre els lots 3, 4: s’ha fet una distribució alineada
amb les volumetries estimades dels lots 1 (36% alumnes), 2 (64% dels alumnes), encara que la
distribució dels alumnes que finalment requereixin connectivitat no tindrà obligatòriament que
correspondre’s exactament amb els pesos territorials dels lots de disponibilitat d’equips (lots 1,
2).

a) Limitació dels lots als quals pot licitar una mateixa empresa: No
b) Limitació de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa: Sí
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Per a la resolució d’aquest contracte una mateixa empresa només podrà ser adjudicatària d’un
màxim d’un lot.
Si les ofertes econòmiques que presenti una mateixa empresa licitadora són les més
avantatjoses econòmicament en un nombre de lots superior al màxim permès de lots per
adjudicar a una mateixa empresa, la determinació de l’adjudicació dels lots s’ha de fer segons
l’ordre de preferència exposat per les empreses licitadores en el moment de presentar les
ofertes. Si no es presenta un ordre de preferència, es considera que la preferència serà per
l’ordre numèric dels lots als quals es licita, de menor a major.
El nombre màxim de lots per adjudicar a una mateixa empresa pot quedar sense efectes en el
supòsits següents:
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quan el nombre d’empreses que es presentin no fos suficient per adjudicar la totalitat dels
lots objecte del contracte.
quan únicament es presenti una empresa a la licitació d’un dels lots del contracte.
quan, un cop assignats el màxim de lots per adjudicar a les empreses licitadores, restin un
o diversos lots per adjudicar, en què hagin presentat oferta únicament els licitadors amb
altres lots assignats. En aquest cas, els lots s’han d’adjudicar a l’empresa que hagi obtingut
la màxima puntuació, d’acord amb els criteris d’adjudicació que regeixen aquesta licitació.





Codi CPV
64200000-8 Servicios de telecomunicaciones
72400000-4 Servicios de Internet
72500000-0 Servicios informáticos
5. Dades econòmiques
D’acord amb la memòria pluriennal.
-

Determinació del preu: preus unitaris d’acord amb preus de mercat
Valor estimat del contracte: Lot 1
35.184.952,42 € (abans d’IVA,) quantitat que inclou un 20% de possible modificació del
contracte. Sense pròrroga.
Valor estimat del contracte: Lot 2
63.649.333,68 € (abans d’IVA,) quantitat que inclou un 20% de possible modificació del
contracte. Sense pròrroga.
Valor estimat del contracte: Lot 3
18.035.784,00 € (abans d’IVA,) quantitat que inclou un 20% de possible modificació del
contracte. Sense pròrroga.
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Valor estimat del contracte: Lot 4
9.711.576,00 € (abans d’IVA,) quantitat que inclou un 20% de possible modificació del
contracte. Sense pròrroga.
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- Pressupost base de licitació Lot 1: 29.320.793,68 € (IVA exclòs), 6.157.366,68 € (IVA) i
35.478.160,36 € (IVA inclòs)
Tipus
equip

Sistema
operatiu

Preu màxim
(IVA exclòs)

Unitats

Tipus A

Linkat

310,74 €

2.540

Import final (IVA
exclòs)

IVA (21%)

Import final (IVA
inclòs)

789.279,60 €

165.748,72 €

955.028,32 €

3.512.963,52 €

737.722,34 €

Tipus B

Chromebook

285,12 €

12.321

Tipus C

Windows 10

385,12 €

39.756

15.310.830,72 € 3.215.274,45 €

18.526.105,17 €

4.250.685,86 €

Tipus D

Dual

385,12 €

25.207

9.707.719,84 € 2.038.621,17 €

11.746.341,01 €
29.320.793,68 €

Import total licitació (IVA exclòs)

6.157.366,68 €

IVA

35.478.160,36 €

Import total licitació (IVA inclòs)

- Pressupost base de licitació Lot 2: 53.041.111,40 € (IVA exclòs), 11.138.633,39 € (IVA) i
64.179.744,79 € (IVA inclòs)
Tipus
equip

Sistema
operatiu

Preu màxim
(IVA exclòs)

Tipus A

Linkat

310,74 €

4.594

Tipus B
Tipus C
Tipus D

Chromebook
Windows 10
Dual

285,12 €
385,12 €
385,12 €

22.289
71.919
45.599

Import final (IVA
exclòs)
1.427.539,56 €

IVA (21%)
299.783,31 €

6.355.039,68 € 1.334.558,33 €
27.697.445,28 € 5.816.463,51 €
17.561.086,88 € 3.687.828,24 €

Import final
(IVA inclòs)
1.727.322,87 €
7.689.598,01 €
33.513.908,79 €
21.248.915,12 €
53.041.111,40 €
11.138.633,39 €
64.179.744,79 €
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Import total licitació (IVA exclòs)
IVA
Import total licitació (IVA inclòs)

Unitats
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-

Pressupost base de licitació Lot 3: 15.029.820 € (IVA exclòs), 3.156.262,20 € (IVA) i
18.186.082,20 € (IVA inclòs)

Concepte

Preu
màxim
mensual
(IVA
exclòs)

Unitats

Connectivitat dades i
serveis

7,88 €

58.500

460.980,00 €

30

Connectivitat equip

0,57 €

58.500

33.345,00 €

36

Total servei
de
connectivitat

8,45 €

58.500

494.325,00 €

Preu màxim
mensual (IVA
exclòs)

Import
final (IVA
exclòs)

Període
(mesos)

IVA (21%)

13.829.400,00 € 2.904.174,00 €

1.200.420,00 €

252.088,20 €

15.029.820,00 € 3.156.262,20 €

Import total licitació (IVA
exclòs)

16.733.574,00 €

1.452.508,20 €
18.186.082,20 €

15.029.820,00 €
3.156.262,20 €

IVA

18.186.082,20 €

Import total licitació (IVA
inclòs)

-

Import final
(IVA inclòs)

Pressupost base de licitació Lot 4: 8.092.980,00 € (IVA exclòs), 1.699.525,80 € (IVA) i
9.792.505.80,00 € (IVA inclòs)

Preu màxim
mensual (IVA
exclòs)

Unitats

Preu màxim
mensual (IVA
exclòs)

Connectivitat dades i serveis

7,88 €

31.500

248.220,00 €

30

Connectivitat equip

0,57 €

31.500

17.955,00 €

36

Total servei de
connectivitat

8,45 €

31.500

266.175,00 €

Concepte

Període
(mesos)

Import
final (IVA
exclòs)

IVA (21%)

7.446.600,00 € 1.563.786,00 €
646.380,00 €

135.739,80 €

8.092.980,00 € 1.699.525,80 €

Import final
(IVA inclòs)

9.010.386,00 €
782.119,80 €
9.792.505,80 €

8.092.980,00 €

IVA

1.699.525,80 €

Import total licitació (IVA inclòs)

9.792.505,80 €
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Import total licitació (IVA exclòs)
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6. Existència de crèdit
Partida pressupostària: EN01D/202000190/4211/0000 i EN01 D/222000390/4211/0000
Expedient d’abast pluriennal: Sí.
Distribució de les anualitats:
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 €
7. Termini d’execució del contracte
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.
Termini de lliurament:
Els equips i els dispositius de connectivitat seran lliurats als centres i cedits als alumnes durant
el primer trimestre del curs escolar 2020-2021.
El grau de lliurament dels equips i dispositius de connectivitat es distribuirà de la següent forma:
-

Abans del 30/10: 30% equips lliurats i acceptats (50% dispositius de connectivitat lliurats)

-

Abans del 30/11: 70% equips lliurats i acceptats (80% dispositius de connectivitat lliurats)

-

Abans del 30/12:
connectivitat lliurats)

100%

equips

lliurats

i

acceptats

(100% dispositius

de

Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen.
8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Urgent, d’acord amb l’article 119 de l’LCSP.
Procediment d’adjudicació: Negociat sense publicitat, d’acord amb els articles del 168 b) 1r al
170 de l’LCSP.
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Davant el context d’emergència educativa i preveient un curs 2020-21 incert no podem restar
quiets a l’ espera de futurs esdeveniments, l’anticipació a possibles confinaments parcials o
totals i la preparació dels centres educatius i professorat per fer front al repte una educació
híbrida esdevé clau. És per aquest motiu que es prioritzen les accions: (i) la contractació de
servei de disponibilitat de de dispositius digitals per l’ alumnat a partir de tercer de la ESO, (ii)
la contractació de servei de connectivitat per l’ alumnat mes vulnerable del sistema.
La tramitació del procediment negociat comportarà la invitació a presentar oferta com a mínim a
tres empreses, si bé també es farà pública la licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública per tal que les empreses que no hagin estat convidades puguin presentar proposicions
en igualtat de condicions que les empreses convidades
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Empreses a convidar al Lot 1: Ordinadors portàtils per a l’àmbit territorial del Consorci Educació
de Barcelona, Barcelona Comarques, i Baix Llobregat.
Empresa 1:
 TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL,
Empresa 2:
 Saytel Servicios Informaticos S.A.
Empresa 3,
 I N E T INST SL
Empreses a convidar al lot 2: Ordinadors portàtils per a l’àmbit de la resta de territoris: Catalunya
Central, Girona, Maresme-Vallès Oriental. Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental
Empresa 1:
 TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL,
Empresa 2:
 Saytel Servicios Informaticos S.A.
Empresa 3,
 I N E T INST SL
Empreses a convidar al lot 3: Dispositius de connectivitat: el 65% de la volumetria estimada a
comprar

Empresa 1:


TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

Empresa 2:


Vodafone España S.A.U.

Empresa 3:


Orange Espagne S.A.U.

Empreses a convidar al lot 4: Dispositius de connectivitat: el 35% de la volumetria estimada a
comprar

Empresa 1:


TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

Empresa 2:


Vodafone España S.A.U.

Empresa 3:
Orange Espagne S.A.U.
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9. Solvència i classificació empresarial
9.1. Criteris de selecció sobre la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:
Solvència econòmica i financera:
Lot 1 i Lot 2:
Un volum de negoci mínim de mes de 45 M€ (IVA inclòs) acumulat en els darrers 3 anys (període
2017 a 2019 inclosos)
Lot 3 i Lot 4:
Un volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici dels últims tres anys,
per un import igual o superior a l’import de 50.000.000 € IVA inclòs, per cada lot.

Solvència tècnica o professional:
Lot 1 i Lot 2:
Acreditar, el desplegament de com a mínim un servei, en els darrers tres anys, de tipologia
similar a la que és objecte del present contracte.
Acreditar la capacitat operativa d’un servei similar objecte del present contracte i d’un mínim de
desplegament de 10.000 equips en els darrers 3 anys, respecte de cada lot.
A més, cal acreditar la següent Solvència tècnica de l’equip mínim:
Que l'equip assignat al servei hagi participat i hagi tingut implicació en d’altres projectes
tecnològics i experiència prèvia executant funcions similars a les descrites al plec.
Lot 3 i Lot 4:
Acreditar, el desplegament de com a mínim un servei, en els darrers tres anys, de tipologia
similar a la que és objecte del present contracte.
Acreditar la capacitat operativa d’un servei similar objecte del present contracte, amb un mínim
de desplegament de 20.000 línies de connectivitat en els darrers 3 anys, respecte a cada lot.
A més, cal acreditar la següent Solvència tècnica de l’equip mínim:
Que l'equip assignat al servei hagi participat i hagi tingut implicació en d’altres projectes i
experiència prèvia executant funcions similars a les descrites al plec.
9.2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
9.3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: No
10. Habilitació empresarial o professional: No
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11. Variants: No
12. Programa de treball: No
13. Criteris d’adjudicació
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Criteris d’adjudicació per als lots 1 i 2:
Criteris

Ponderació (%)

1. Criteris automàtics

54%

2. Criteris sotmesos a judici de valor

46%

Criteris d’adjudicació per als lots 3 i 4:
Criteris
3. Criteris automàtics

Ponderació (%)
54%

4. Criteris sotmesos a judici de valor

46%

Criteris d’adjudicació específics per al desempat:
a) La proposició que presenti l’empresa que, en vèncer el termini de presentació d’ofertes, tingui
en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que estableixi la
normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quan a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que estableixi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
b) La proposició que presentin les empreses que, en vèncer el termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
c) El sorteig, si no s’ha produït el desempat malgrat que s’han aplicat els criteris dels anteriors.
Criteris de valoració:
Criteris d’adjudicació per als lots 1 i 2:
1. Pels criteris automàtics


Per l’oferta econòmica, fins a 52 punts

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors tenint en compte el preu
unitari ofertat (preus unitaris diferents per sistema operatiu) i ponderat x volum estimat de
dispositius per sistema operatiu.
L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 52 punts. La resta d’ofertes rebran
una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el
càlcul següent:
[(A x a)/100 + (B x b)/100 + (C x c)/100 + (D x d)/100] = Ne
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Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 52
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On:
A B C i D són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el sistema operatiu:
A = Preu unitari del dispositiu pel sistema operatiu “Linkat GNU/Linux” ofert per l’empresa.
B = Preu unitari del dispositiu pel sistema operatiu “Chrome OS” ofert per l’empresa.
C = Preu unitari del dispositiu pel sistema operatiu “Windows versió 10” ofert per l’empresa.
D = Preu unitari del dispositiu pel sistema operatiu “Dual Windows versió 10 i Linkat
GNU/Linux” ofert per l’empresa.
a b c i d és la ponderació del volum de dispositius pel sistema operatiu respecte el volum
estimat total de dispositius:
a = Volum de dispositius pel sistema operatiu “Linkat GNU/Linux” / Volum estimat total de
dispositius.
b = Volum de dispositius pel sistema operatiu ““Chrome OS” / Volum estimat total de
dispositius.
c = Volum de dispositius pel sistema operatiu “Windows versió 10” / Volum estimat total de
dispositius.
d = Volum de dispositius pel sistema operatiu “Dual Windows versió 10 i Linkat GNU/Linux”
/ Volum estimat total de dispositius.
N1= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que presenta l’oferta més
econòmica.
Ne= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que es valora.

Els resultats de tots els càlculs s’arrodoniran a dos decimals.


millores de temps de resolució de les incidències hardware d’equipament (fins a 2
punts)
Cada 2 hores de reducció: 1 punt

2. Pels criteris sotmesos a judici de valor


Portal web per la gestió i lliurament de la demanda (fins a 15 punts)
La proposta del licitador haurà de definir, detallar i explicar la solució a tota aquesta
gestió, així com la seva implantació amb la finalitat d’aconseguir l’eficiència en la gestió
agregada, el control, la traçabilitat absoluta de qualsevol element lliurat al centre
educatiu/alumne, i amb visibilitat total per part de tots els interessats (Departament,
centres educatius i terceres empreses participants en el projecte).
Es valorarà en funció de la capacitat de diagnòstic, identificació de la necessitat, claredat
en l’exposició de la solució i procés, així com una proposta de desplegament, justificació
d’objectius i idoneïtat, claredat, síntesi en l’exposició i la seva aplicació real al
Departament i al projecte.
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Model de relació i organització del projecte (fins a 10 punts)
El licitador haurà de definir, detallar i explicar com s’establirà la relació entre l’empresa
adjudicatària i el Departament d’Educació, Àrea TIC i oficina de governança del projecte
i tercers empreses així com línies d’actuació i control del servei per fer-ne el seguiment
de l’execució i així assegurar la qualitat i millora continua del mateix.
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El licitador haurà de presentar una descripció del model d’organització, model i descripció
de l’oficina tècnica operativa proposada, relació amb el Departament i terceres
empreses, proposta de seguiment i control de projecte detallant els actors implicats, la
periodicitat proposada, la identificació de les principals tasques, recursos, dedicació dels
mateixos i serveis implicats
Aquest apartat es valorarà en funció de la coherència del plantejament metodològic,
oficina tècnica operativa, proposta per a la identificació i resolució de problemes que
puguin sorgir durant l’execució del contracte, justificació de l’enfocament del servei,
claredat i síntesi de l’exposició, i aplicació real al Departament d’Educació i al projecte.


Operativa de lliurament als centres educatius (fins a 15 punts)
El licitador haurà d’explicar l’operativa de lliurament, amb el detall de tota la configuració
prèvia, el procés d’enrolat al domini, el com es farà la traçabilitat i l’enregistrament de
tots els dispositius que es lliurin a l’alumne, com s’associaran tots els dispositius lliurats
a l’alumne, amb identificació única i inequívoca, i el manteniment posterior de tota
aquesta informació, així com la identificació dels riscos del lliurament i propostes de
solució.
Es valorarà el detall i claredat de les activitats exposades, i coherència respecte als
mitjans, recursos, eines i metodologies associats. També es valorarà el grau d’eficiència
i fiabilitat de la proposta, així com el grau d’aplicabilitat a la realitat dels diferents centres
educatius.



Propostes de millora (fins a 6 punts)
El licitador podrà proposar prestacions o serveis addicionals oferts pel licitador que no
estiguin reflectits en el plec. En concret i pel que fa a



formacions del portal web per la gestió de les reserves-comandes-lliurament i
pagament als agents amb visibilitat i gestió delegada (Departament i centres
educatius). (fins a 4 punts)
Plans de formació per certificacions de Microsoft , Linkat i Google dirigits als docents
dels centres educatius. (fins a 2 punts)

Criteris d’adjudicació per als lots 3 i 4:
1. Pels criteris automàtics


Per l’oferta econòmica, fins a 50 punts

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors tenint en compte el preu
unitari ofertat (un preu pel dispositiu de connectivitat (MIFI) i l’altre per la SIM de dades) i
ponderat x volum estimat de dispositius.
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L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 50 punts. La resta d’ofertes rebran
una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el
càlcul següent:
[(A x a) + (B x b)] = Ne
Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 50
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On:
A i B són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el tipus d’element:
A = Preu unitari del dispositiu de connectivitat (MIFI) ofert per l’empresa.
B = Preu unitari del servei de dades (SIM) ofert per l’empresa.
a = Volum de dispositius de connectivitat(MIFI) ofert per l’empresa.
b = Volum de línies de connectivitat a prestar servei de dades (SIM de dades)
N1= Import final resultant de l’empresa que presenta l’oferta més econòmica.
Ne= Import final resultant de l’empresa que es valora.
Els resultats de tots els càlculs s’arrodoniran a dos decimals.


millores en la capacitat de les SIM’s de dades mensuals (fins a 2 punts)

Oferiment de dades il·limitades (2 punts)


millores en la durada del servei de connectivitat de dades anuals (fins a 2 punts)

Oferiment de durada del servei de connectivitat de dades de 36 mesos (2 punts)

Pels criteris sotmesos a judici de valor


Model de relació, organització del projecte (fins a 10 punts)

El licitador haurà de definir, detallar i explicar com s’establirà la relació entre l’empresa
adjudicatària i el Departament d’Educació, Àrea TIC i oficina de governança del projecte i
tercers empreses així com línies d’actuació i control del servei per fer-ne el seguiment de
l’execució i així assegurar la qualitat i millora continua del mateix.
El licitador haurà de presentar una descripció del model d’organització, model i descripció de
l’oficina tècnica operativa proposada, relació amb el Departament i terceres empreses,
proposta de seguiment i control de projecte detallant els actors implicats, la periodicitat
proposada, la identificació de les principals tasques, recursos, dedicació dels mateixos i
serveis implicats.
Aquest apartat es valorarà en funció de la coherència del plantejament metodològic, oficina
tècnica operativa, proposta per a la identificació i resolució de problemes que puguin sorgir
durant l’execució del contracte, justificació de l’enfocament del servei, claredat i síntesi de
l’exposició, i aplicació real al Departament d’Educació i al projecte.


Resolució de problemes de cobertura (fins a 12 punts)

En el cas que un grup d’usuaris (superior a 20) no disposin de cobertura interior i per tant,
de la impossibilitat de connexió en un territori (municipi o nucli), l’operador es compromet a
donar una solució de connectivitat temporal en màxim 30 dies i en un termini no superior a
6 mesos fer-la arribar de forma definitiva. Terminis que conten des de la recepció de la
incidència per part del Departament d’Educació.
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El Licitador està obligat a donar-nos informació de la situació de l’estat de la cobertura en un
màxim d’una setmana des de l’adjudicació.


Propostes de millora (fins a 24 punts)

El licitador podrà proposar prestacions o serveis addicionals oferts pel licitador que no
estiguin reflectits en el plec. En concret i pel que fa a :
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 Pla de projectes d’innovació per a centres educatius, basats en tecnologia 5G
desplegada per l’adjudicatari: amb actuacions concretes que siguin innovadores
i que aportin valor al nou model d’Educació Digital, amb abast concret i
planificació concreta i per a iniciar l’execució dins un període no superior a 6
mesos des de l’inici del proper curs escolar 2020-2021.Es farà mensualment
seguiment dels projectes definits i s’aplicaran penalitzacions en cas
d’incompliment dels compromisos adquirits.
Aquest pla de projectes inclourà tots els recursos necessaris per a la seva
definició i execució, sense que comporti cap despesa addicional per al
Departament d’Educació.
(fins a 8 punts )


Pla sensibilització per l’ús correcte de les dades, navegació per internet correcte
i segura (famílies, centres educatius...)
Aquest pla consisteix en elaborar una campanya de comunicació, d’acord amb el
Departament d’Educació, adreçada a centres i famílies, que inclogui el
desenvolupament i presentació dels continguts pels canals necessaris (pàgina
web, material audiovisual, xerrades, etc).
Aquest pla de sensibilització inclourà tots els recursos necessaris per a la seva
definició i execució, sense que comporti cap despesa addicional per al
Departament d’Educació.
(fins a 8 punts)



Formacions en les plataformes de gestió de la connectivitat als agents amb
visibilitat i gestió delegada (Departament d’Educació i centres educatius)

(fins a 8 punts)
14. Criteris per determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes
D’acord amb el previst a l’article 149.2.b) de l’LCSP, es considera que, en tant que s’utilitzen
una pluralitat de criteris d’adjudicació, la fórmula per determinar l’existència de baixes
presumptament anormals ha de tenir en compte tots els criteris d’adjudicació, per tal de valorar
l’oferta en el seu conjunt.
15. Garantia provisional: No.
16. Garantia definitiva: Sí, per un import: 5 % del preu final ofert, IVA exclòs, de cada lot.
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Garantia complementària: No.
17. Altra documentació que ha de presentar l’empresa que hagi presentat la millor oferta, a
més de l’exigida amb caràcter general

15/22

-

Declaració de l’empresa conforme disposa del certificat negatiu del Registre central de
delinqüents sexuals, que acredita que el personal destinat a l’execució del contracte no ha
estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

18. Condicions especials d’execució
S’estableixen com a condicions especials d’execució:

-

Perspectiva de gènere i ús d’imatges i llenguatge no sexista
L’empresa contractista, en l’elaboració i prestació dels serveis objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de gènere i evitar elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la
imatge.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i els seu incompliment podrà ser
causa de resolució contractual.

-

Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal

L’empresa adjudicatària del contracte, en el termini de deu (10) dies posteriors a la data de
formalització del contracte ha de presentar a la persona responsable del contracte un pla o
mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les
persones ocupades en l’execució del contracte. A títol d’exemple: mesures econòmiques o
assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la
reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització,
adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres
de similars.
L’incompliment d’aportació del pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral,
familiar i personal, suposarà, atès que es tracta d’un lliurament associat a les condicions
especials d’execució del contracte, comportarà la penalització econòmica d‘un 10% de la
facturació mensual fins el seu lliurament. En cas d’incompliment reiterat en els tres mesos inicials
del contracte suposarà la resolució del mateix.
L’empresa contractista, anualment i prèviament a la recepció del contracte haurà de lliurar a la
persona responsable del contracte un informe sobre l’aplicació de les mesures.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i els seu incompliment podrà
ser causa de resolució contractual.
19. Penalitats en cas de demora del termini total o parcial, o d’incompliment parcial de les
prestacions del contracte per causes imputables al contractista
P.1. En cas de demora del termini total o parcial, o d’incompliment parcial de les prestacions del
contracte per causes imputables al contractista: Les penalitats diàries previstes a l’article 193 de
la LCSP en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
P.2. En cas de compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte: Fins a un màxim
del 10 per cent del preu del contracte, cadascuna, tal com preveu l’article 192 de la LCSP.
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P.3. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què
es refereix la clàusula vint-i-sisena d’aquest plec: Fins a un màxim del 10 per cent del preu del
contracte, cadascuna.
El total de les penalitats imposades pels supòsits previstos als apartats P.2 a P.3 no pot superar
el 50 per cent del preu del contracte.
16/22

P.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors, prevista en la clàusula trenta-unena d’aquest plec: Fins
a un màxim del 50 per cent del preu del subcontracte.
Per la imposició de totes aquestes penalitats s’atendrà a les especificitats recollides a l’annex 1
d’aquest informe.
20. Subrogació en els contractes de treball: No procedeix.
21. Modificació del contracte: Sí
El contracte podrà modificar-se, per raons d’interès públic, per la concurrència d’alguna de les
causes previstes en aquest plec, que són les següents:
Quan les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment impossibles de preveure
a dia d’avui i que no superi el 20%.
Quan sigui necessari incrementar o disminuir el preu inicial del contracte fins a un màxim del
20%.
-

-

En funció de la variació de la matrícula en els cicles formatius el curs vinent, amb
tancament de matrícula al setembre, atès que les dades de que es disposen
actualment són les referents a la matrícula del darrer curs. Així mateix, la variabilitat
d’aquesta matrícula en el context socioeconòmic actual pot afectar en diferents
aspectes a la matrícula del curs vinent per diferents aspecte: risc d’abandonament
donada la manca de connectivitat de les famílies, variabilitat de la tendència de les
professions del futur visibilitzada en aquesta pandèmia.
En funció dels centres de Nova creació i l'augment o disminució de línies per centre.
En funció del nombre d'equipaments del inventari de CTTI que corresponen als
centres que retornin en plenes condicions.
En funció de les darreres dades de detecció de vulnerabilitat de l'alumnat.
En funció de l'evolució socioeconòmica de les famílies de l'alumnat.
En funció de la tria definitiva del sistema operatiu per part dels centres.

22. Subcontractació
Sí, es permet,
- Obligació d’indicar en les ofertes la part del contracte que es té previst subcontractar, amb
la indicació de l’import i el/s nom/s o perfil/s professional/s, definits per referència a les
condicions de solvència tècnica o professional, dels subcontractistes a qui vagin a
encomanar-ne la realització: No
- Pagaments directes als subcontractistes: No.
23. Cessió del contracte: Sí
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24. Revisió de preus: No
25. Termini de garantia: Si, sis mesos un cop finalitzat el termini d’execució i comprovat que s’han
prestat correctament els serveis.
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26. Responsable del contracte: Sub-directora de Recerca i Cultura Digital
27. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Subdirecció de Recerca i
Cultura Digital
28. Persona que actuarà com a vocal de la Mesa de Contractació, en representació de la unitat
promotora:
Sub-directora de Recerca i Cultura Digital
Suplent: Cap de servei de Cultura Digital
Suport tècnic: Responsable de serveis d’àmbit de l’Àrea TIC
29. Comitè d’experts: No
30. Persona que resoldrà els dubtes i consultes de caire tècnic:
Responsable de serveis d’àmbit de l’Àrea TIC
Cristina Molina Rosillo (cristina.molina@gencat.cat)
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Directora General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
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ANNEX NÚM. 1
PENALITATS ESPECÍFIQUES LOT 1 I 2
A continuació es descriu el model de penalitzacions que s’aplicaran per l’incompliment del indicadors i
ANS definits al Plec de Prescripcions Tècniques, d'acord amb els criteris, quantificació i mètode de càlcul
establerts més endavant, entenent que un mateix fet pot donar lloc a l'aplicació de diferents
penalitzacions d'igual o diferent tipus.
En cap cas les penalitzacions tindran finalitat rescabalatòria, de manera que la seva aplicació no
substituirà ni minorarà la indemnització que per danys i perjudicis pogués resultar dels corresponents
incompliments.
Aquestes penalitzacions, segons l’article 192 de la LCSP, hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment, i les quanties de cada una de elles no podran ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte.
La proposta d’aplicació de penalitats, per incompliment parcial, compliment defectuós (ANS) i demora
en l‘execució del contracte, correspon al responsable del contracte.

Model de penalitzacions pels serveis
El licitador s’haurà d’ajustar al model penalitzacions que a continuació es descriu i que inclou els
següents punts:



Càlcul de les penalitzacions



Aplicació de les penalitzacions



Irregularitats en les mesures

Càlcul de les penalitzacions
Les penalitzacions s’aplicaran per incompliment dels indicadors de nivell de servei.
El model d’acords de Nivell de Servei i el valor de Penalització màxima associat es descriu al Plec de
Prescripcions Tècniques de cada un dels lots.
El càlcul de l’import de la penalització es realitzarà com a percentatge de penalització sobre el valor de
Penalització màxima pel període de càlcul, de manera que:
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó × 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎

On:



Percentatge de penalització
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0 %
Vllindar 3 − Vmes
%
Vllindar 3 − Vllindar 1
100 %

,si Vmes ≥ Vllindar 3
,si Vllindar 3 > Vmes ≥ Vllindar 1
,si Vmes < Vllindar 1

De manera que:

Vllindar 3 és el valor del nivell de servei acordat compromès en l'ANS per a l’indicador. Aquest és
el valor llindar a partir del qual existeix penalització.
Vmes és el valor mesurat per a l'indicador.
Vllindar 1 és el valor llindar de l'indicador a partir del qual la penalització es satura.


Penalització màxima
Valor màxim al que pot arribar la penalització en cas d’incompliment del llindar objectiu definit.

Aplicació de les penalitzacions
El Departament d’Educació aplicarà les penalitzacions sobre els indicadors sempre que el nivell de servei
no sigui satisfactori.
El Departament d’Educació té la potestat de decidir no aplicar les penalitzacions associades per
l’incompliment dels nivells de servei acordats en determinades casuístiques. Com a regla general poden
quedar excloses les penalitzacions quan:



Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que desvirtuïn la
mesura.



Quan es produeixi una situació excepcional d’un increment dràstic de l’activitat, no
atribuïble a l’adjudicatari que impedeixi l’assoliment dels ANS acordats.



Quan la desviació sigui provocada per components que no estan sota la responsabilitat
de l'adjudicatari.



Quan el servei quedi aturat per causes alienes al mateix servei, ja siguin aturades
programades o no.

PENALITATS ESPECÍFIQUES LOT 3 I 4
A continuació es descriu el model de penalitzacions que s’aplicaran per l’incompliment del indicadors i
ANS definits al Plec de Prescripcions Tècniques, dins el capítol 7 “ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
(ANS)”, d'acord amb els criteris, quantificació i mètode de càlcul establerts més endavant, entenent que
un mateix fet pot donar lloc a l'aplicació de diferents penalitzacions d'igual o diferent tipus.
En cap cas les penalitzacions tindran finalitat rescabalatòria, de manera que la seva aplicació no
substituirà ni minorarà la indemnització que per danys i perjudicis pogués resultar dels corresponents
incompliments.
Aquestes penalitzacions, segons l’article 192 de la LCSP, hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment, i les quanties de cada una de elles no podran ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte.
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La proposta d’aplicació de penalitats, per incompliment parcial, compliment defectuós (ANS) i demora
en l‘execució del contracte, correspon al responsable del contracte.
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Model de penalitzacions pels serveis
El licitador s’haurà d’ajustar al model penalitzacions que a continuació es descriu i que inclou els
següents punts:



Càlcul de les penalitzacions



Aplicació de les penalitzacions



Irregularitats en les mesures

Càlcul de les penalitzacions
Les penalitzacions s’aplicaran per incompliment dels indicadors de nivell de servei.
El model d’acords de Nivell de Servei i el valor de Penalització màxima associat es descriu al Plec de
Prescripcions Tècniques de cada un dels lots.
El càlcul de l’import de la penalització es realitzarà com a percentatge de penalització sobre el valor de
Penalització màxima pel període de càlcul, de manera que:

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó × 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎

On:



Percentatge de penalització

0 %
Vllindar 3 − Vmes
%
Vllindar 3 − Vllindar 1
100 %

,si Vmes ≥ Vllindar 3
,si Vllindar 3 > Vmes ≥ Vllindar 1
,si Vmes < Vllindar 1

De manera que:

Vllindar 3 és el valor del nivell de servei acordat compromès en l'ANS per a l’indicador. Aquest és
el valor llindar a partir del qual existeix penalització.
Vmes és el valor mesurat per a l'indicador.
Vllindar 1 és el valor llindar de l'indicador a partir del qual la penalització es satura.


Penalització màxima
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Valor màxim al que pot arribar la penalització en cas d’incompliment del llindar objectiu definit.
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Aplicació de les penalitzacions
El Departament d’Educació aplicarà les penalitzacions sobre els indicadors sempre que el nivell de servei
no sigui satisfactori.
El Departament d’Educació té la potestat de decidir no aplicar les penalitzacions associades per
l’incompliment dels nivells de servei acordats en determinades casuístiques. Com a regla general poden
quedar excloses les penalitzacions quan:

Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que desvirtuïn la
mesura.



Quan es produeixi una situació excepcional d’un increment dràstic de l’activitat, no
atribuïble a l’adjudicatari que impedeixi l’assoliment dels ANS acordats.



Quan la desviació sigui provocada per components que no estan sota la responsabilitat
de l'adjudicatari.



Quan el servei quedi aturat per causes alienes al mateix servei, ja siguin aturades
programades o no.
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