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1. Introducció 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya vol implantar un nou model de gestió de 
les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a la Generalitat de 
Catalunya. Aquest model haurà de tenir com a objectiu principal proveir aquelles 
solucions que millorin l’eficiència tècnica i econòmica dels actuals serveis TIC així 
com dels que pugui requerir en un futur la Generalitat de Catalunya. 
 
L’execució d’aquest model ha de preveure l’evolució dels serveis TIC que 
actualment es presten a/per la Generalitat així com les infraestructures que els hi 
donen suport. D’altra banda, també s’hauran d’identificar les sinèrgies i eficiències 
tecnològiques i econòmiques que es puguin generar. 
 

2. Antecedents 
 
El Govern de Catalunya, plenament conscient de la importància que la societat de la 
informació té en aquests primers compassos del segle XXI, considera que les 
tecnologies de la informació i les comunicacions que configuren la societat del 
coneixement són una de les forces de creixement de l’economia moderna que 
contribueixen a transformar les activitats econòmiques i socials. 
 
En aquest sentit, els sistemes d’informació i les infraestructures d’informació i de 
telecomunicacions resulten absolutament estratègiques. Ens trobem en un moment 
socioeconòmic clau, un moment en el que cal donar un impuls a la modernització, 
millora i desplegament dels sistemes d’informació i de les infraestructures TIC per 
tal d’aconseguir una major eficiència funcional i econòmica. 
 
El Pla de Govern 2011-2014 de la Generalitat de Catalunya incorpora, dins de l’Eix 
1 (Economia i sectors productius) a l’àmbit 11 (Tecnologies de la informació i la 
comunicació -TIC-) la previsió següent:  
 

“El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del 
Govern, en tots els seus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans, empreses i 
administracions. En aquest sentit el Govern establirà un model de governança 
transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que  impactarà sobre 
diferents àmbits d’actuació del Pla de Govern essent les TIC un dels grans 
motors de canvi, acompanyant la tant necessària reestructuració de 
l’administració i millora dels serveis públics com la reactivació econòmica 
productiva i la generació d’ocupació.” 
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Volumetria actual d’infraestructures i serveis TIC: 
 

 
 
 

 
 

3. Justificació de la iniciativa 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya es planteja la implantació d’aquest nou 
model en l’àmbit de les tecnologies de la informació degut principalment a les 
següents inquietuds internes: 

 
• La necessitat de rebaixar la despesa en TI, la qual s’ha incrementat 

desmesuradament en els darrers anys. Aquest increment ha estat fruit d’un 
excessiu cost en el manteniment de les aplicacions i infraestructures, 
donant lloc a molt poca inversió en innovació.  

 
• La necessitat d’un desenvolupament i una millora tecnològica sostinguda, així 

com la necessitat d’eliminar algunes situacions d’obsolescència tecnològica 
que posen en risc l’operativa dels Departaments.  

 
• La necessitat d’evitar la descentralització en la gestió de les compres TIC, la 

qual es caracteritza en l’actualitat per una dispersió de la despesa entre un 
nombre molt de divers de proveïdors i contractes. 
 

Connectivitat de dades:

• Més de 1.000 connexions de 

fibra òptica.

• Més de 5.500 línies ADSL.

• Més de 1.000 connexions de 

dades d’altres tipus.

Serveis ràdio:

• Difusió de TDT i FM des de 

més de 220 centres emissors.

• Més de 200 estacions base 

del servei Rescat amb més 

de 20.000 terminals.

• Més de 400 estacions base 

de banda ampla rural.

Serveis de veu fixa:

• 32.000 extensions IP.

• 43.000 extensions Servei 

Integral de Veu.

• 29.000 extensions 

analògiques.

• 14.400 línies analògiques.

• 5.000 accessos bàsics 

d’XDSI.

• 320 accessos primaris 

d’XDSI.

• 180 equips de 

videoconferència.

• Més de 1.400 centraletes.

• Més de 14 milions de minuts 

mensuals de veu fixa.

Serveis de veu mòbil:

• Més de 20.000 terminals i 

SIMs.

• Més de 3,5 milions de minuts 

mensuals des de mòbils.

Connexió a Internet:

• Més de 3 Gbps de capacitat 

de sortida a Internet.

• Més de 200.000 connexions 

per segon de sortida a 

Internet.
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• La necessitat  d’una connectivitat d’alta capacitat a totes les seus de la 
Generalitat per tal de poder realitzar la transformació plantejada en l’àmbit TI  

 
• La necessitat de donar resposta a problemàtiques diverses relacionades amb 

el sector TIC, com ara la complexitat, la duplicitat dels sistemes d’informació i 
dades, l’excessiva adequació de les solucions, la infrautilització dels 
recursos, el consum energètic, els temps de resposta, el risc tecnològic, el 
personal dedicat i l’increment dels nivells de serveis o el compliment amb la 
legislació i les normatives. 

 
Plantejament del projecte 
 
Per tal de donar resposta a les inquietuds plantejades, el Govern de la Generalitat 
es planteja la necessitat de dissenyar un nou model TIC amb la voluntat de 
modernitzar i innovar els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà, 
treballant en la millora tecnològica, l’eficiència pressupostària i la governança.  
 
Aquest nou model TIC es vertebra en dos eixos: 
 
Modernització 
 

• Transformació tecnològica que habiliti el nou model  
• Adaptació a les millores tecnològiques del mercat, sense canviar el model  
• Impuls de la centralització, consolidació, virtualització i la gestió centralitzada 

de la tecnologia  
• Impuls de l’eficiència energètica i l’arquitectura compatible amb cloud 

computing dels CPD’s  
• Liderar els avenços tecnològics  
• Fer arribar una xarxa de comunicacions d’alta capacitat a tot el territori i 

posar-la a disposició de totes les seus de la Generalitat. 
• Potenciar que aquesta xarxa de comunicacions d’alta capacitat ofereixi 

serveis avançats al territori, prioritzant les zones d’activitat econòmica.   
 
Eficiència 
 

• Reducció de la despesa (25-35%) i racionalització dels recursos  
• Externalització de les diferents capes de servei  de poc valor afegit  
• Transformació tecnològica que faciliti l’eficiència  
• Posar en valor en el mercat els actius TIC del CTTI, com eina financera per 

generar liquiditat (“posar en valor els actius”)  
• Reducció de costos de migració de serveis  
• Simplificació de la gestió contractual i de facturació  
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4. Model actual de prestació de serveis TIC 
Actualment el CTTI disposa d’un catàleg de serveis que inclou els diferents serveis 
TIC que presta als departaments i organismes segons l’Acord de Govern del 24 de 
Març del 2009. 
Aquests serveis es poden classificar en els següents famílies: 

• Serveis de xarxes de telecomunicació radio. 

• Serveis de xarxes de difusió. 

• Serveis de comunicacions. 

• Serveis de telefonia fixa i mòbil. 

• Serveis de construcció i manteniment d’aplicacions. 

• Serveis de lloc de treball i suport a l’usuari final. 

• Serveis associats al Centre de Processament de Dades Corporatiu. 

• Serveis associats als Centres de Processament de Dades Departamentals. 

• Serveis de gestió. 
El CTTI contracta a proveïdors les diferents prestacions que conformen els serveis 
finals. Al mateix temps, els departaments i organismes contracten directament a 
proveïdors externs diferents serveis per donar resposta a les necessitats TIC.  
Actualment serveis com els de connectivitat i serveis de telefonia fixa i mòbil entre 
d’altres, són contractats i gestionats de forma centralitzada pel CTTI, mentre que 
serveis com els de gestió del lloc de treball i desenvolupament d’aplicacions són 
contractats i gestionats principalment pels departaments i organismes.  
 
Per tal d’agilitzar la contractació dels subministraments i serveis TIC i alhora 
assegurar la qualitat dels mateixos existeixen les eines dels acords marc promoguts 
per la Comissió Central de Subministraments, com ara l’Acord Marc de Serveis TIC 
(Exp. 2010/3) o l’Acord Marc de Subministrament de maquinari digital (Exp. 2009/2). 
De totes formes, també existeixen diversos acords marc específics promoguts a 
instàncies del CTTI. 

5. Descripció de les necessitats 
La prestació de serveis TIC a la Generalitat de Catalunya necessita una 
transformació amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis que reben 
actualment els departaments i els organismes i, al mateix temps, donar resposta a 
nous requeriments de servei tant pel que fa a les necessitat de l’organització com al 
desplegament de noves tecnologies. 
Els reptes principals del nou model són: 

• Consolidació i aplicació d’economies d’escala.  

• Regularització i racionalització de la demanda. 

• Optimització de l’ús de recursos mitjançant sinergies. 
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• Homogeneïtzació i estandardització dels serveis. 

• Optimització de la distribució territorial del servei. 

• Alineament dels serveis TIC amb les necessitats de l’organització.  

• Disposar de serveis TIC eficients des d’una perspectiva mediambiental. 

• Governança dels del serveis per garantir l’assoliment dels objectius i de les 
necessitats de l’organització. 

• Disposar de mecanismes innovadors i flexibles per l’adquisició de serveis 
TIC. 

• Disposar de mecanismes que permetin fer front a noves inversions 
 

Amb l’assoliment d’aquests objectius, s’estima una eficiència en els costos d’un 30% 
respecte als actuals. 
Per tal d’assolir els objectius marcats serà necessari aplicar solucions innovadores a 
la prestació dels serveis, tan des del punt de vista de la tecnologia com dels 
processos de gestió i provisió del servei, incorporant les millors pràctiques que 
s’apliquen a organitzacions amb gran complexitat com és el cas de la Generalitat de 
Catalunya. 
La prestació dels serveis TIC de la Generalitat s’estructura en les següents 
agrupacions de serveis: 

• Aprovisionament i manteniment d’aplicacions 

• Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari 

• Aprovisionament d’infraestructura de procés de dades (CPD) 

• Aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions.  
 
Cadascun d’aquests serveis té unes necessitat especifiques alineades amb la 
consecució dels objectius indicats. 
 
Tal com es descriu a l’Acord de Govern AG/144/2011, de 18 d’octubre de 2011, 
l’abast organitzatiu dels serveis són l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. 
 
Donada l’evolució de les necessitats i la progressiva incorporació d’organismes de la 
Generalitat al nou model de serveis TIC, l’abast organitzatiu objecte de les 
prestacions a contractar podrà modificar-se al llarg dels diferents contractes. 
 
Així doncs, des del CTTI s’ha procedit a licitar de forma simultània quatre (4) 
contractes de col·laboració públic-privada, articulats mitjançant la figura del diàleg 
competitiu, els quals hauran de donar resposta a les necessitats plantejades. Tot i 
que cada procediment respon a una finalitat molt específica i concreta, de forma 
conjunta pretenen la satisfacció d’un objectiu comú, que és l’obtenció de noves 
solucions TIC per la Generalitat.  
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6. Documents procedimentals 
 
Els documents inicials que formen part d’aquest procediment de licitació són els 
següents: 
 

• Document d’avaluació prèvia, on es justifica la complexitat del contracte i, per 
tant, la dificultat a l’hora de definir, amb caràcter previ a la licitació, els mitjans 
tècnics, econòmics i jurídics necessaris per assolir els objectius projectats. 

• Anunci de licitació (publicat en el DOUE i diaris oficials) i al perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació.  

• Document descriptiu i funcional: on s’identifica la naturalesa de les 
necessitats a satisfer i s’estableixen els elements jurídics, tècnics i econòmics 
bàsics que conformen la licitació. Així mateix, es conté la informació sobre el 
procediment de licitació i els models de formularis necessaris per tal què els 
candidats puguin presentar les seves sol·licituds de participació.  

El contingut del document descriptiu i del programa funcional anirà evolucionant 
durant el desenvolupament del l’etapa de diàleg amb els candidats que hagin estat 
seleccionats. En aquest sentit, l’òrgan de contractació podrà efectuar actualitzacions 
i modificacions d’aquests documents a mesura que vagi definint-se la solució o les 
solucions més adients per tal de dur a terme l’objecte del contracte.  

7. Òrgan de Contractació. 
D’acord amb les competències atribuïdes per l’Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de data 18 d’octubre de 2011, l’òrgan de contractació d’aquest 
procediment de licitació és el CTTI. 
Actua com a òrgan de contractació del CTTI el seu Consell d’Administració, el qual, 
en data 26 de setembre de 2011, va delegar les funcions corresponents en el seu 
Director Gerent. 

8. Objecte 
L’objecte del present procediment és l’aprovisionament del lloc de treball i suport a 
l’usuari per a la Generalitat de Catalunya. 
 
En concret: 

• La provisió de les eines informàtiques necessàries, tan de maquinari com de 
programari,  que conformen els diferents llocs de treball dels usuaris de la 
Generalitat. 

• El manteniment de les eines i entorns tecnològics associats al lloc de treball, 
tant pel que fa al correcte funcionament de les mateixos, d’acord amb els 
requeriments marcats, com en garantir la seva evolució tecnològica d’acord 
amb les necessitats de l’organització 
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• El suport als usuaris de la Generalitat en la utilització de les eines 
informàtiques del lloc de treball, per tal que puguin desenvolupar de manera 
òptima les seves tasques en l’organització. 

 
En tots el casos caldrà aplicar el conjunt de normatives de tractament de la 
informació que marca el CTTI , entre d’altres requeriment de seguretat de la 
informació i legals,  així com implementar els controls adients per controlar la 
seva utilització i monitorar el seu compliment i funcionament. 

 
Aquests serveis contemplaran com a mínim els següents elements: les estacions 
de treball (PC, portàtils, tablets ...), la impressió i digitalització, els servidors de 
lloc de treball, la xarxa LAN, el programari lloc de treball, el servei de correu, les 
comunicacions unificades, la telefonia fixa i mòbil i l’accés a aplicacions 

9. Procediment de licitació 
 
Com s’ha dit a l’apartat anterior, el procediment de licitació és configurarà mitjançant 
un diàleg competitiu a l’empara dels articles 163 a 167 de la LCSP. 

9.1.  Descripció general del procediment 
 
El procediment de diàleg competitiu es desenvoluparà en les següents etapes: 

9.1.1. Fase prèvia (obertura del procediment del diàleg competitiu): 
• Anunci de la licitació al DOUE i altres diaris oficials. 

• Presentació de sol·licituds de participació 

• Selecció de convidats a participar en el diàleg competitiu 

• Notificació del resultat de la selecció de candidats 

• Invitació al procediment de diàleg competitiu 

9.1.2. Fase de desenvolupament del diàleg 
• Desenvolupament de les fases del diàleg competitiu 

• Elaboració de les solucions  

• Anunci del tancament del diàleg competitiu 

• Selecció final de la solució o les solucions i presentació d’un document de 
conclusions 

9.1.3. Fase Final (presentació i examen de les ofertes presentades pels candidats) 
• Invitació a presentar una oferta final 

• Avaluació d’ofertes finals  

• Adjudicació del contracte 
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9.2.  Fases del Procediment 

9.2.1. Fase prèvia  
L’òrgan de contractació publica un anunci de licitació on dóna a conèixer les 
seves necessitats i requisits, identificant els criteris de selecció, el nombre de 
candidats que convidarà a participar en el diàleg, la forma de presentació de les 
sol·licituds i el contingut de les invitacions. Els candidats interessats presentaran 
les seves sol·licituds de participació d’acord amb les instruccions donades al 
present document en el termini fixat en l’anunci de licitació.   
En concret, l’òrgan de contractació avaluarà la documentació rebuda dels 
diferents licitadors i convidarà a participar en l’etapa de diàleg a un nombre 
màxim de 8 candidats que hauran obtingut la millor puntuació de conformitat 
amb els criteris de selecció establerts en el present document. 

9.2.2. Fase de desenvolupament del Diàleg 
Aquesta segona fase té per objecte dialogar amb els candidats seleccionats per 
tal de determinar i definir la solució o solucions més adients. En aquest sentit, el 
diàleg es realitzarà entre l’òrgan de contractació i cadascun dels candidats que 
hagin estat convidats a prendre part en la licitació. Durant el transcurs d’aquest 
diàleg podran debatre’s tots els aspectes del contracte descrits  en l’apartat 42 
del present document  amb els candidats seleccionats, i no s’informarà de les 
propostes efectuades a la resta de candidats. 
El diàleg amb els candidats s’articularà en fases successives fins que l’organ de 
contractació es trobi en condicions d’establir, la solució o solucions que puguin 
respondre a les seves necessitats. 
El CTTI podrà sol·licitar als candidats la defensa presencial de les seves 
propostes. 
Així mateix, una vegada que l’òrgan de contractació declari tancat el diàleg 
competitiu, i amb caràcter previ a la invitació a les empreses per presentar la 
seva oferta final el CTTI elevarà al Govern la solucions o solucions proposades 
per a la seva validació.  

9.2.3. Fase  Final  
Un cop finalitzades les fases anteriors, l’òrgan de contractació convidarà als 
candidats a presentar la seva oferta final, basada en la solució o solucions 
presentades i especificades durant la fase de diàleg, indicant la data límit, la 
direcció a la que ha d’enviar-se i la llengua o llengües en què poden estar 
redactades. 
Els candidats presentaran les seves ofertes, que hauran d’incloure tots els 
elements necessaris per a la realització del projecte. L’òrgan de contractació 
podrà sol·licitar aclariments, precisions, ajustaments o informació 
complementària sobre les ofertes presentades, sempre que d’aquesta manera 
no es modifiquin elements substancials de l’oferta, es falsegi la competència o es 
produeixi un efecte discriminatori. 
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Les ofertes s’avaluaran de conformitat amb els criteris d’adjudicació que  
s’estableixen en aquest document i que es concretaran en els procés de diàleg 
competitiu. 

9.3.  Procés orientatiu d’actuacions 
 
El procés previst per a la licitació és el següent: 
 

• Anunci de la licitació al DOUE i altres diaris oficials. 

• Recepció de sol·licituds de participació 

• Comunicació del resultat de la valoració de sol·licituds i invitació al procés de 
diàleg competitiu.  

• Desenvolupament del diàleg competitiu 

• Tancament del diàleg competitiu i invitació a presentar l'oferta final 

• Presentació de l'oferta final 

• Adjudicació  
• Formalització del/s contracte/s 

 

10. Elements jurídics, tècnics i econòmics mínims necessaris 
per participar en el diàleg 

 
Podran optar a la participació en aquest procediment les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en forma d’unió temporal 
d’empreses , que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb 
el que preveu l’article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de 
contractar recollides a l’article 49 LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 62 LCSP i que acreditin la seva solvència 
econòmica o , financera i tècnica o professional en els termes en què es demana als  
criteris de selecció per a la participació en el diàleg competitiu i que s’exposen en 
aquest document, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte 
del diàleg. Així mateix, els participants hauran de tenir com a objecte social o 
activitat alguna de relacionada directament amb les prestacions objecte del diàleg, 
segons resulta dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres corresponents o la presentació de les 
certificacions que s’indiquen en l’apartat 3 de l’annex I del RGLCAP (article 47 
LCSP). Així mateix, han d’acreditar la seva solvència econòmica o , financera i 
tècnica o professional, d’acord amb  els termes en que es demana als  criteris de 
selecció per a la participació en el diàleg competitiu i que s’exposen en aquest 
document. 
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Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o 
de l’oficina consular d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti 
que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el 
seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local, en l’àmbit de les activitats 
que abasta l’objecte del Contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els 
requisits establerts en l’article 44 de la LCSP i han d’acreditar la seva solvència 
econòmica o , financera i tècnica o professional, d’acord amb  els termes en què es 
demana als  criteris de selecció per a la participació en el diàleg competitiu i que 
s’exposen en aquest document. 
L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris 
queden obligats solidàriament davant l’Administració i han de nomenar un 
representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa.  

11. Aclariment de dubtes 
Amb caràcter previ a la presentació de la seva sol·licitud de participació, els 
interessats podran dirigir les seves consultes en relació amb el present procediment 
de licitació per correu electrònic a la següent direcció NouModelTIC@gencat.cat, on 
s’indicaran, com a mínim, les següents dades: 
 

i. Número d’expedient 
ii. Nom del licitador 
iii. Nom de la persona que efectua la consulta 
iv. Dades de contacte 
v. Telèfon 
vi. Fax 
vii. Correu electrònic 
viii. Text de la consulta  

 
Les respostes a aquelles qüestions que es considerin rellevants seran de caràcter 
aclaridor i no vinculants, i es comunicaran públicament al perfil de contractant del 
CTTI i a la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya: 
http://contractaciopublica.gencat.cat. 
 
 
  

http://contractaciopublica.gencat.cat/�
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12. Sol·licitud de participació en el diàleg competitiu 
 
Els candidats que desitgin participar en la licitació del present procediment hauran 
de presentar la corresponent sol·licitud de participació redactada conforme al model 
que figura en l’Annex 1 del present document i amb la documentació que 
s’especifica a continuació en un únic sobre tancat i signat externament pel 
representant de l’empresa.  
 
Dins del sobre s’hi inclourà, en un full independent, el seu contingut degudament 
indexat. 
 
A la part externa de cada sobre ha de constar clarament: 
• Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili i telèfon i fax de contacte. 
• Identificació del procediment que licita amb la seva denominació. 
• Nom i cognoms del/s representant/s que signen la proposició. 
• Firma del  representant de l’empresa. 
 
Els documents a presentar poden ser: 
• Originals. 
• Còpies autèntiques emeses per un notari o fedatari públic. 
• Còpies compulsades per l’Administració. (El Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de Catalunya compulsarà documentació relativa 
al procediment fins 24 hores abans de la finalització del termini de presentació 
d’ofertes) 
 
Les empreses estrangeres presentaran tots els documents traduïts de forma 
oficial al català i/o castellà. 

Tota la documentació haurà de ser presentada en format paper i en format 
electrònic.  

La sol·licitud de participació s’haurà de presentar en el Registre General del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ubicat al carrer Salvador 
Espriu, 45-51, 08908 de L’Hospitalet de Llobregat, dins de la data i hora que 
assenyali l’anunci de licitació. 
La presentació de sol·licituds de participació presumeix l’acceptació pel candidat de 
les condicions que regiran el diàleg competitiu i les condicions bàsiques d’execució 
del Contracte contingudes en aquest document, així com la declaració responsable 
de l’exactitud de les dades presentades i de què reuneixin totes i cadascuna de les 
condicions exigides. 
També es podran presentar les sol·licituds de participació per correu, sempre dins el 
termini establert. En aquest cas, el licitador haurà de justificar la data d’imposició de 
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la tramesa en l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de 
l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el mateix dia, i 
sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de licitació. 
La comunicació per correu electrònic de què s’ha remès la sol·licitud serà vàlida si 
consten la transmissió i la recepció de les dates i el contingut íntegre de les 
comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.   
En tot cas, si transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds de participació no ha arribat la sol·licitud enviada per 
correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
Les sol·licituds de participació presentades fora de termini no seran admeses 
sota cap concepte. 
Cada licitador no podrà presentar més d’una sol·licitud de participació. Així mateix, 
tampoc podrà subscriure cap sol·licitud en unió temporal d’empreses si ho ha fet 
individualment, o tampoc figurar en més d’una unió temporal d’empreses. La 
infracció d’aquestes normes comportarà la no admissió de totes les sol·licituds 
subscrites pel licitador. 
En qualsevol cas, tots els candidats hauran d’acreditar com a condició prèvia per a 
ser admesos en el mateix la seva capacitat d’obrar, i solvència econòmica i 
financera i tècnica per qualsevol dels mitjans previstos en els articles 64 a 68 de la 
LCSP. A tal efecte, la sol·licitud de participació s’haurà d’acompanyar de la 
documentació descrita al següent apartat. 
 

13. Condicions d’aptitud 
 
Els candidats hauran d’acreditar les seves condicions d’aptitud mitjançant la 
presentació dels següents documents. 
 

• Document Nacional d’Identitat de la persona que presenta la proposició en 
nom propi o com apoderat. 

• La capacitat d’obrar de les empreses que fossin persones jurídiques 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, 
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a 
la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la 
capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual constin les 
normes per les quals es regula la seva activitat, inscrites, en el seu cas, en el 
corresponent Registre Oficial. També podrà acreditar-se mitjançant la 
Inscripció prevista en l’article 72 de la LCSP. 

• Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar 
la documentació que acrediti que consten inscrites en els registres 
professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a l’apartat 1 
de l’annex I del RGLCAP. 
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• Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar 
un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 
de l’Estat Espanyol del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També 
han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de 
la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual 
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia 
igual o superior a la prevista en l’article 125.1 de la LCSP o, en cas contrari, 
un informe de reciprocitat. 

• Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de 
contractar amb l’Administració establertes en l’article 49 de la LCSP, en la 
forma establerta per l’article 50, i de trobar-se al corrent del compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i altres obligacions 
exigides per la normativa vigent, segons el model que s’adjunta com a Annex 
2. 

• En el supòsit que diverses empreses presentin una sol·licitud conjunta de 
participació en el diàleg, ho hauran de fer en forma d’unió temporal 
d’empreses, i  cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A 
més, caldrà indicar en un document privat el nom de les empreses que la 
formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la 
persona o ens designat com a interlocutor durant el procés de licitació. 
Finalment, es lliurarà una memòria en la qual s’indicarà els mitjans concrets 
que cadascuna de les empreses disposa segons les necessitats previstes en 
el present document i les raons econòmiques, empresarials o 
d’especialització tècnica o tecnològica que justifiquin l’agrupació d’empreses. 
Tot això haurà d’estar signat pels representants de les diverses empreses.  

 

Respecte als documents acreditatius de la representació, s’haurà d’incloure la 
documentació següent: 

• Escriptura d’apoderament o documents equivalents admesos en dret per 
acreditar l’esmentada representació. 

• Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal 
presentar un poder suficient per fer-ho, degudament inscrit en el Registre 
Mercantil o en el registre oficial corresponent,  i el document nacional 
d’identitat o del passaport de la persona que consta com a apoderat. La 
documentació podrà ser original, còpia autèntica o validada per qualsevol 
Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya.  
 

• No s’admetran testimonis de còpies d’escriptures d’apoderament.  

• A més, cal presentar declaració responsable de la vigència de poders, 
degudament signada i d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 3. 

 



 
 
 
 

 

Salvador Espriu, 45-51 
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 557 40 00 
Fax 93 557 40 25 

Pàgina 18 de 61 
 

Quan dos o més empresaris presentin una sol·licitud conjuntament, cadascun d’ells 
ha d’acreditar la representació en la forma descrita anteriorment. 
A més hauran de presentar: 

• Submissió als jutjats i tribunals espanyols:Les  empreses estrangeres han 
d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a 
totes les incidències que puguin sorgir amb motiu de l’execució del contracte, 
amb renúncia expressa al seu propi fur.  

• Grup empresarial: Les empreses han d’aportar una declaració sobre el grup 
empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el 
componen i la denominació del grup. 

• Solvència econòmica o financera i tècnica o professional. 

• Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids: Si s’escau, s’ha 
d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de l’empresa està 
integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril ,  o pel contrari declaració responsable 
conforme l’empresa està exempta d’aquesta obligació. 

• Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes: Declaració 
responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, si s’escau, o pel contrari, 
declaració responsable conforme l’empresa està exempta d’aquesta 
obligació. 

• Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans 
materials i/o personals, d’acord amb el model adjunt com a Annex 4.  

• Formulari de dades de l’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
Annex 5. 

 

14. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya 

 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de 
la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat 
per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona, telèfons d’informació 935 528 
136 i 935 528 098; http://www.gencat.net/economia/jcca) només estan obligades a 
incorporar en el sobre sol·licitud de participació en el diàleg la documentació 
següent
 

:  

1. Formulari de dades de l’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
Annex 5. 
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2. Declaració responsable de la vigència de les dades que consten al RELI, 
degudament signada, i d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 6. 

3. Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Declaració 
responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, si s’escau, o pel contrari, 
declaració responsable conforme l’empresa està exempta d’aquesta obligació 

4. Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids . Si s’escau, s’ha 
d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de l’empresa està 
integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o pel contrari declaració responsable 
conforme l’empresa està exempta d’aquesta obligació. 

5. Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans 
materials i/o personals, d’acord amb el model adjunt com a Annex 3.  

6. Solvència econòmica, financera i tècnica, quan la informació requerida per 
aquest apartat no consti al certificat del RELI, es tracti d’informació addicional 
a la del certificat o si aquesta no està actualitzada o ha caducat la seva 
vigència. 

 

15. Criteris de selecció i valoració. 
 
Les empreses que concorrin a la present licitació hauran d’acreditar la seva 
solvència en funció dels criteris mínims exigibles que permeten optar a la invitació i 
un criteris de valoració que permetrà al CTTI ordenar totes les empreses que opten 
a ser convidades per tal de seleccionar les participants segons el nombre màxim de 
participants explicitat. 

 
La puntuació total màxima a obtenir és de 100 punts i la selecció es materialitzarà 
ordenant els licitadors per la puntuació total obtinguda per aquest criteris i  
seleccionant aquells que entren dins del nombre màxim d’empreses proposat. 
El nombre màxim d’empreses a participar en aquest procediment serà de 8.  
 

 
A. Solvència o criteris mínims exigibles 

Les empreses que no compleixin els criteris de solvència que a continuació es 
relacionen no seran avaluades a efectes d’optar a ser convidades al diàleg 
competitiu. 
 
La declaració de les dades associades a la solvència, es presentarà d’acord amb el 
model adjunt com a Annex 7.  
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A.1 Solvència econòmica i financera 
 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica mitjançant 
els següents extrems: 

• Un volum de negoci mínim anual de 50 milions d’euros en els anys 2008, 
2009 i 2010 ( l’import es considera per cada any sense que, en cap cas  
s’acceptin mitjanes de volum de negoci entre els esmentats anys. En cas 
d’empreses que no tinguin aquesta antiguitat de creació, es tindran en compte 
els darrers exercicis, però en tot cas amb el llindar de referència indicat. 

• Una xifra de fons propis del darrer exercici no inferiors a la meitat del seu 
capital social. Quedaran excloses del procés de selecció, aquelles empreses 
amb fons propis negatius. 

Aquesta solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar amb l’aportació dels 
comptes anuals dels exercicis esmentats, els quals hauran d’haver  estat 
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 altre part, i tal com s’ha exposat, aquest procediment 
està relacionat amb altres 3 expedients que donen resposta a la necessitat del 
Govern de la Generalitat de Catalunya per a la definició i implementació del Nou 
Model TIC, la solvència d’aquest apartat no serà acumulativa en cas de sol·licitar 
la participació en més d’un expedient 
 

 
A.2 Solvència tècnica o professional. 

 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència tècnica mitjançant els 
següents extrems: 

• Que disposen de més de 400 treballadors. 
Per altre part, i tal com s’ha esposat, aquest procediment està relacionat amb 
altres 3 expedients que donen resposta a la necessitat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya per a la definició i implementació del Nou Model TIC. 
Per la solvència d’aquest apartat, es considera que si una empresa es presenta 
a més d’un d’aquest procediments haurà de complir a més amb els següents 
criteris: 

o Si es presenta a 2 procediments haurà de disposar d’una organització 
amb més de 600 treballadors. 

o Si es presenta a 3 procediments haurà de disposar d’una organització 
amb més de 900 treballadors. 

o Si es presenta a 4 procediments haurà de disposar d’una organització 
amb més de 1000 treballadors. 

• Haver realitzat, un mínim de treballs o projectes, amb clients públics o privats, en 
el transcurs dels anys 2008, 2009 i 2010 corresponents a l’objecte de la 
prestació i que suposin un volum global dels tres anys de com a mínim 20 
milions d’euros sense IVA.  
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En cas d’empreses que no tinguin aquesta antiguitat de creació, s’haurà de 
acreditar un mínim de 8 milions d’euros en promig anual respecte del 
número d’anys des de la seva constitució. 
Aquests projectes hauran d’haver estat executats directament en un mínim d’un 
60 % per l’empresa o grup empresarial, o empreses de la UTE licitadora. 

L’acreditació d’aquests extrems és portarà a terme d’acord amb allò previst a l’article 
67.1 de la LCSP. 

 
B. 

 
Criteris de selecció de les empreses 

En aquest apartat s’especifica la metodologia de puntuació que s’utilitzarà per 
classificar les sol·licituds de participació presentades i així determinar les empreses 
a convidar. Aquesta puntuació serà de com a màxim 100 punts tal com s’ha 
expressat anteriorment. 
 
En qualsevol cas, mai es podrà  sobrepassar la puntuació màxima establerta a cada 
apartat, independentment de la puntuació obtinguda en els subapartats. 
 
La Mesa de contractació acreditarà les dades presentades d’acord amb el previst a 
l’article 67 de la LCSP. A tal efecte, les declaracions responsable es faran a través 
del model que s’adjunta en format electrònic (Excel) com Annex 8. 
 
Aquesta declaració s’haurà de trametre de forma electrònica mantenint el format 
original i simultàniament s’haurà de signar i incorporar a la documentació a 
presentar físicament. 
 
B.1 Capacitat d’inversió (màxim de 5 punts). 
 
Davant l’evidencia que es necessitarà una capacitat financera per a donar resposta 
a la problemàtica que es presenta en aquest procediment en aquest apartat es 
valora la capacitat financera de l’empresa o grup d’empreses.  
Aquest capacitat es valorarà de la següent manera: 

• 0,5 punts per cada milió d’euros de capacitat de crèdit anual (fins un màxim 
de 5 punts). 

A tal efecte el licitador aportarà una autodeclaració de capacitat de crèdit, segons 
model adjunt Annex 11, o el  compromís d'una entitat financera de facilitar-li el 
finançament corresponent. 
 
 
B.2 Facturació en el context material del contracte (màxim de 15 punts). 
 
Per tal de valorar les capacitats de proveir solucions i tenint present que aquestes 
són proporcionals als treballs realitzats. en aquest apartat es valorarà la mitjana del 
volum de facturació anual dels darrers tres anys (2008, 2009 i 2010) respecte els 
treballs relacionats amb l’objecte del procediment. 
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El coneixement de l’entorn on s’ha de proveir el servei és un valor molt important per 
assegurar la qualitat i l’idoneïtat de la provisió i en conseqüència es dona més 
importància a la facturació en entorns tècnics i organitzatius equivalents a 
institucions com la Generalitat de Catalunya.  
Aquests volum de facturació es puntuarà de la següent manera: 

• 1 punts per cada 1 M€ en aquest context (fins un màxim de 15 punts). 
• 1 punt per cada 5 M€ fora d’aquest context (fins un màxim de 5 punts). 

 

B.3 Especialització dels recursos (màxim de 30 punts). 
 

En aquest apartat es valorarà l’especialització dels recursos de què disposa 
l’empresa que opta a participar en el diàleg. 
En aquest sentit, es valoraran els nivells d’especialització, formació i certificació, les 
seves metodologies i procediments i  les seves infraestructures. 
Aquest nivell d’especialització es valorarà a partir del promig de recursos capacitats 
dels últims 2 anys (2010 i 2011) que l’empresa ha destinat a la realització dels 
treballs i projectes relacionats amb l’objecte del procediment. Aquests mitjans 
podran ser propis (de l’empresa o de les empreses, amb independència del seu 
caràcter dominant, o no, integrants del grup empresarial) o aliens, i per tal de valorar 
més la capacitat pròpia que no la disponibilitat de recursos obtinguts indirectament 
s’aplicarà en tots els càlculs la següent ponderació: 

• els mitjans propis es valoraran al 100%,  

• i els mitjans aliens es valoraran al 50%. 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la disponibilitat dels recursos propis 
pertanyents al grup empresarial i la seva ubicació segons declaració responsable de 
l’Annex 9, i els recursos pertanyents a aliances en exclusivitat amb empreses 
externes i la seva ubicació segons declaració responsable de l’Annex 10. 
 

Perfils professionals específics en promig als últims dos anys (màxim de 5 
punts). 

• 0,5 punts per cada 6 Cap d’Equip /Tècnics Especialistes/Responsables de 
servei (fins a un màxim de 2 punts) 

• 0,25 punts per cada 12 Tècnics Sèniors (fins a un màxim de 2 punts) 

• 0,125 punts per cada 40 persones de la resta del personal (fins a un màxim 
de 1 punt) 
 

Certificacions tècniques en promig als últims dos anys (màxim de 10 punts). 
• 1 punt per cada 5 certificacions de mitjana de Service Manager ITIL  o 

equivalent (fins un màxim de 5 punts) 
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• 0,25 punts per cada 20 recursos de mitjana amb coneixements d'eines de 
ticketing i atenció telefònica (fins un màxim de 2,5 punt) 

• 0,25 punts per cada 20 recursos amb coneixements d'ofimàtica (fins un 
màxim de 2,5 punt) 
 

Formació reglada en promig als últims dos anys (màxim de 15 punts). 
• 0,125 punts per cada 2 persones de mitjana amb titulacions universitàries 

(informàtica, telecomunicacions, multimèdia) (fins un màxim de 4 punts) 

• 0,125 punts per cada 1 persones de mitjana amb Cicle Formatiu de Grau 
Superior en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació (fins un màxim de 4 
punts) 

• 0,2 punts per cada 1 Doctors mitjana (fins un màxim de 2 punts) 

• 0,1 punts per cada 4 certificacions ACTIC de mitjana (fins un màxim de 1 
punt) 

• 0,25 punts per cada 6 Certificats Nivell C de català, equivalent o superior  de 
mitjana (fins un màxim de 4 punts) 

 
 

B.4 Acreditacions addicionals en matèria d’innovació i qualitat  (màxim de 10 
punts). 
 

En aquest apartat es valoraran les capacitats globals de l’empresa així com el nivell 
de R+D+I, tan important en el sector de les noves tecnologies. 

 
Les empreses licitadores declararan les capacitats amb què compten per aquesta 
licitació en l’Annex 8. 
 
Inversió i projecte en R+D+I (màxim de 3 punts). 

• 2 punts si el rati des despesa R+D+I respecte la facturació global de 
l’empresa, si és igual o superior a 4.5% en els últims tres anys. 

• 1 punt si el rati despesa R+D+I respecte la facturació global de l’empresa, si 
és igual o superior a 3%  i menor de 4,5% en els últims tres anys. 

• 0,5 punts per cada projecte de cooperació amb centre de recerca tecnològica 
en desenvolupament d’aplicacions en els darrers tres anys. (fins un màxim 2 
punts). 

 
Certificacions de qualitat d’empresa (màxim de 4 punts). 

• Certificació ISO20000 obtinguda (2 punts) 

• Certificació ISO20000 en procés d’obtenció  (1 punt) 
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• Certificació ISO27001 (o equivalents) obtinguda (2 punts) 

• Certificació ISO27001 en procés d’obtenció  (1 punt) 
 
Valoracions addicionals (màxim de 3 punts). 

• 0,25 punts per cada 10.000 usuaris de SAU gestionats (fins un màxim de 1 
punt) 

• 0,5 punts per cada 10.000 usuaris de suport on-site gestionats (fins un màxim 
de 2 punts) 

 
B.5 Visió Estratègica del Model TIC de la Generalitat (màxim de 10 punts). 
 
En relació amb el projecte global de definició del Nou Model TIC de la Generalitat de 
Catalunya, com s’ha dit, junt amb aquest procediment, s’ha iniciat la licitació al 
mateix temps de 3 procediments més.  
 
En cas que una empresa es presenti a més d’un procediment, i per tal de disposar 
de solucions més innovadores i de major qualitat es valorarà el nivell de focalització 
estratègica de les empreses licitadores a cadascun d’aquests procediments.  

 
En aquest sentit, l’empresa candidata a participar en el diàleg haurà d’expressar la 
seva focalització mitjançant la taula adjunta en l’Annex 8 on indicarà percentualment 
la importància que per ella te cada un dels procediments a la que es presenta. 
 
A partir d’aquests percentatges es repartiran un màxim de 10 punts entre els quatre 
procediments multiplicant el percentual assignat a cada procediment per aquesta 
puntuació. 
 
 
B.6 Pla industrial i estratègic de l’empresa (màxim de 15 punts). 
En aquest apartat es pretén valorar les capacitats presents i futures de l’empresa en 
relació amb el desenvolupament de l’economia, la realització d’inversions, la 
generació d’ocupació, la millora de la capacitació TIC dels professionals, el foment 
de la competitivitat del sector TIC i seva internacionalització que puguin estar 
eventualment relacionades amb l’objecte d’aquest procediment.  
De forma mes concreta es valorarà: 

• La viabilitat empresarial (4 punts) 
En aquest punt es valorarà el grau de definició dels principals objectius i estratègies, 
indicant alhora els punts fort i febles que representaran oportunitats o amenaces 
futures. 

• La capacitat i disponibilitat a la innovació i creativitat (3 punts) 
En aquest punt es valoraran les estructures i plans d’actuació de recerca, 
desenvolupament i innovació així com les metodologies de millora que han de 
permetre a l’empresa estar en el grup capdavanter del sector TIC.  
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• El pla d’inversions i actuacions (3 punts) 
En aquest punt es valoraran les capacitats d’inversió que han de permetre a 
l’empresa adaptar-se de forma continuada a l’evolució del mercat de les TIC. 

• L’estratègia d’aliances i de provisió de recursos aliens (5 punts) 
En aquest punt es valorarà l’estratègia d’aliances continuada amb tercers, que 
fomenti la transferència de coneixement, així com l’orientació a la col·laboració amb 
empreses especialitzades i d’alt valor afegit en el sector TIC. 

Els licitadors hauran de presentar tota aquesta informació en una extensió màxima 
de 30 pàgines. 
 
B.7 Plantejament teòric sobre una problemàtica complexa similar (màxim de 
15 punts). 
En aquest apartat, es valorarà la capacitat del licitador d’enfrontar-se a una 
problemàtica complexa similar a l’objecte d’aquest procediment. En aquest sentit, es 
demana un exercici teòric d’anàlisi i resolució sobre la situació plantejada en el 
procediment.  
De forma més concreta es valorarà: 

• La metodologia emprada en el plantejament teòric (5 punts) 
Es valorarà la capacitat de la metodologia aplicada per analitzar i resoldre l’exercici 
teòric. Tanmateix, es valorarà el seu grau d’innovació, síntesi i conceptualització. 

• La capacitat d’enteniment de la problemàtica (5 punts) 
Es valorarà, en l’aplicació de la metodologia, la capacitat d’identificar, conceptualitzar 
i descriure de forma sintètica i esquemàtica els elements més rellevants del 
problema que incloguin tots i cadascun dels factors claus de la situació.  

 

• La creativitat i el grau d’innovació en la solució del problema (5 punts) 
Es valorarà, en l’aplicació de la metodologia, la capacitat d’aportar solucions que, a 
més d’anar dirigides a la resolució del problema, maximitzin la facilitat de la seva 
implantació i generin eficiència en el resultat. 

Els licitadors hauran de presentar tota aquesta informació en una extensió màxima 
de 30 pàgines. 
 

16. Mesa especial del diàleg competitiu. 
 
La mesa especial del diàleg competitiu estarà composada pels següents membres: 
 
President: Jordi Escalé i Castelló, Director Gerent del CTTI 
  (suplent): Míriam Torra i Ferrer 
Secretari: Xavier Milà i Vidal, Adjunt a direcció CTTI 
  (suplent): Valentí Arroyo i Peña 
Vocal: Carles Flamerich, Director Gral. de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
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  (suplent): Josep Ramon Ferrer i Escoda 
Vocal Manuel Feu, Director de Serveis Corporatius del CTTI 
  (suplent): Ingrid Caus i Orriols 
Vocal: Teresa Prohias, Directora de Serveis del Departament de la Presidència 
  (suplent): Anna Ribas 
Vocal: Elena Garcia-Valdecasas, Directora de Serveis del Departament d’Economia i 
Finances 
  (suplent): Assumpta Hernandez 
Vocal: Olga Tomàs, Directora de Serveis del Departament d’Empresa i Ocupació 
  (suplent): Marina Coma i Clarà  
Vocal: Rosa Vidal, Subdirectora general de Fiscalització del Departament d’Economia i 
Finances 
  (suplent): Irene Artigues i Rodríguez 
Vocal: Mercè Curull, Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència 
  (suplent): Montserrat Vallès 
 
La mesa especial de diàleg competitiu serà assistida per un equip tècnic de diàleg 
designat per ella mateixa, que liderarà el desenvolupament de les fases del diàleg i 
n’elevarà a la mesa els resultats. 
 
L’equip tècnic de diàleg estarà format per com a mínim 3 membres de la mesa 
especial del diàleg competitiu, ja siguin titulars o suplents . 
 
Així mateix, es preveu que l’equip pugui ser assessorat, quan s’escaigui, tant per 
personal extern o intern en matèria tecnològica, jurídica o financera.  
 
L’equip de diàleg signarà un document de compromís de respecte dels principis del 
diàleg competitiu. 

17. Avaluació dels candidats a participar en el diàleg 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Mesa especial de diàleg 
competitiu comprovarà la personalitat i la solvència dels sol·licitants, acreditada pels 
empresaris segons la presentació de la documentació que s’exigeix en les clàusules 
desena i tretzena i puntuarà les sol·licituds presentades. 
 
En cas que s’observin defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, es comunicarà als interessats, concedint un termini no superior a cinc 
dies hàbils per tal que els licitadors afectats els corregeixin o esmenin. Així mateix, 
també podran sol·licitar-se aclariments respecte als certificats i documents 
presentats, o requerir la presentació d’altres documents complementaris. 
 
 

18. Invitació i desenvolupament del diàleg amb els 
participants 
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Un cop el CTTI hagi comprovat la personalitat i solvència dels licitadors i hagi 
ponderat els criteris de valoració, seleccionarà als que hagin de passar a formar part 
del que serà pròpiament la fase de diàleg i els convidarà de forma simultània i per 
escrit. Els licitadors que hagin estat descartats seran degudament informats. 
 
Les invitacions a prendre part en el diàleg competitiu contindran la següent 
informació: 
 

• Referència a l’anunci de licitació.  

• Data d’inici de la primera ronda de diàleg, que s’efectuarà a la seu del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ubicada al 
carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L’Hospitalet de Llobregat. 

• La ponderació relativa als criteris d’adjudicació del contracte o, en el seu 
cas, l’ordre decreixent d’importància dels esmentats criteris. 

• Un exemplar del Document Descriptiu del procediment de licitació.  

• Guia de desenvolupament del Diàleg. 

• La documentació a adjuntar en la primera reunió del diàleg competitiu. 
 
L’òrgan de contractació desenvoluparà amb els candidats seleccionats un diàleg, 
l’objectiu del qual serà determinar els mitjans adequats per a satisfer les seves 
necessitats. En el transcurs d’aquest diàleg podran debatre’s tots els aspectes del 
contracte amb els candidats seleccionats, així com les possibles transaccions sobre 
els mitjans tècnics i personals contractats pel CTTI que donen suport als actuals 
serveis TIC de la Generalitat de Catalunya. 
 
Durant el diàleg, l’òrgan de contractació donarà un tracte igual a tots els licitadors i, 
en particular, no facilitarà de manera discriminatòria informació que pugui donar lloc 
a avantatges o desigualtats de tracte. L’òrgan de contractació no podrà revelar als 
altres participants les solucions proposades per un participant o altres dades 
confidencials que aquest els comuniqui sense previ acord d’aquest. Per la seva part, 
els membres de la Mesa Especial de Diàleg Competitiu amb competència tècnica en 
la matèria sobre la qual versa el contracte, podran assistir l'òrgan de contractació. 
 
El diàleg es tancarà quan el CTTI es trobi en condicions d’establir la solució o les 
solucions definitives que donin resposta a les seves necessitats. 
Així mateix, una vegada que l’òrgan de contractació declari tancat el diàleg 
competitiu, i amb caràcter previ a la invitació a les empreses per presentar la seva 
oferta final el Govern haurà de validar la solució o solucions especificades durant el 
procés de diàleg, acordant en el seu cas, la corresponent autorització de la despesa 
pluriennal que es pugui derivar de l’adjudicació del contracte.  
 
Es preveu expressament que una vegada tancat el diàleg i amb caràcter previ a la 
presentació de la solució final, l’Administració, fruit del resultat de les converses amb 
les empreses convidades, pugui considerar necessari, per causes d’ineficiència, no 
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idoneïtat o poca aportació de valor, l’exclusió d’alguna part de la definició de les 
prestacions sol·licitades als licitadors. 
 
En cap cas aquesta exclusió podrà superar el 10 % del valor estimat del contracte. 

19. Presentació i examen de les ofertes 
 
Al finalitzar la fase de diàleg es lliurarà als licitadors un document on se’ls informarà 
de com hauran de presentar l‘oferta i la concreció de les condicions de valoració de 
la mateixa, entre altres aspectes que es considerin rellevants. 
Els participants en el diàleg hauran de presentar les seves ofertes finals en un únic 
sobre, signat i tancat de manera que es garanteixi el secret del seu contingut.  
En qualsevol cas, el sobre s’haurà de fer constar la indicació de la licitació a la qual 
es concorre i haurà d’estar signat pel licitador o pel representant de l’empresa amb 
indicació del nom i cognoms o raó social d‘aquesta. Dins el sobre s’inclourà un full 
independent amb un índex. 
Es preveu la possibilitat de què les empreses convidades puguin sol·licitar presentar 
la seves ofertes declarant la seva voluntat de constituir-se en UTE una vegada 
tancat el diàleg competitiu i abans de presentar la seva oferta final.  
Aquesta possibilitat requerirà la prèvia validació del CTTI per tal de no conculcar els 
principis de lliure competència. 
Les empreses que manifestin aquesta voluntat i que l’administració la consideri 
adequada no tindran dret a presentar la seva solució final individualment.  
Les ofertes s’hauran de presentar en el Registre General del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ubicat a Salvador Espriu número 
45-51de L’Hospitalet de Llobregat , dins de la data i hora que s’assenyali en la 
invitació. 
Les proposicions es presentaran en català o castellà i tota la informació s’haurà de 
facilitar tant en paper imprès com en suport informàtic. En cas de discrepància entre 
les dades o la informació d’ambdós suports, prevaldrà la que es contingui a la 
documentació presentada en paper imprès. Les ofertes es presentaran escrites a 
màquina o amb un altre tipus d’impressió mecànica o informàtica i no s’acceptarà 
cap document manuscrit ni amb omissions, errors o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per a valorar l’oferta. 
Sense perjudici del que s’estableix a l’article 62 RGCAP, la retirada abans de 
l’adjudicació del contracte de la proposició presentada per un licitador facultarà al 
CTTI a confiscar la garantia provisional constituïda per aquell. 
L’obertura del sobre es durà a terme en el lloc i la data a determinar en la invitació 
als candidats. Posteriorment, la Mesa Especial de Diàleg Competitiu valorarà les 
diferents proposicions presentades i les classificarà en ordre decreixent de valoració 
en funció dels criteris d’adjudicació establerts en la petició d’oferta final. 
Així mateix, la Mesa Especial de Diàleg Competitiu podrà requerir al licitador que 
hagi presentat l'oferta que es consideri econòmicament més avantatjosa perquè 
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n'aclareixi determinats aspectes o ratifiqui els compromisos que hi figuren, sempre 
que amb això no es modifiquin elements substancials de l'oferta o de la licitació, es 
falsegi la competència o es produeixi un tracte discriminatori. 
 

20. Criteris d’adjudicació 
Per a la valoració del les propostes associades als diferents procediments de 
licitació resultants del diàleg, s’utilitzaran els criteris de valoració que a continuació 
es detallen. Aquests criteris de valoració estan ordenats de manera decreixent i es 
desenvoluparan durant el diàleg. 
 

Criteri 

Oferta econòmica: 
Es valorarà l’oferta amb un millor preu. 

Solució tècnica:  
Es valoraran els següents aspectes de la solució o solucions tècniques: 
La proposta per les diferents fases de la prestació: fase de captura dels serveis 
(que inclou la captura del coneixement, la migració i posada en marxa del servei) 
de les diferents i pla de desplegament dels serveis; Fase d’execució dels serveis, 
que inclou metodologia, processos i sistemes associats al pla d’explotació; Fase 
de devolució dels servei, que inclou el pla de continuïtat del servei en acabar el 
contracte 
Les propostes tècniques per la transformació del servei, per tal d’aconseguir les 
optimitzacions i eficiències marcades. 
Les propostes de subcontractació d’empreses especialitzades en les diferents 
activitats. 
Els mecanismes d’assegurament de la qualitat, control i seguiment dels serveis i 
de la seva transformació. 

Impacte socioeconòmic: 
Es valorarà l’impacte econòmic de la proposta, que haurà d’incloure un pla 
industrial i també aspectes socials en relació amb l’objecte del contracte, tals com  
l’assegurament de la igualtat, la promoció de l’ocupació, la protecció dels 
discapacitats i altres. 

Millores addicionals: 
Es valoraran les millores addicionals, entre d’altres la millora sobre els nivells de 
qualitat i servei requerits. 
Així mateix, es valoraran els descomptes addicionals per volum de facturació al 
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CTTI                         

 
Així mateix, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, sempre que iguali en 
els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que 
serveixin de base per a la selecció, l’oferta que acrediti haver creat en els darrers 
anys majors oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o 
en greu risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per 
a integrar-se en el mercat de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels 
col·lectius següents:  
 

a. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties 
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 

b. Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
c. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè 

no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 

d. Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents 
d’institucions de protecció de menors. 

e. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es 
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.  

f. Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti 
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones 
exrecluses. 

g. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però 
que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en 
situació de risc d’exclusió. 

h. Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 
L’acreditació d’haver creat oportunitats d’ocupació per els col·lectius esmentats 
podrà efectuar-se mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers 
d’ocupació, plans formatius i  programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans. 
 
 

21. Ofertes presumptament anormals o desproporcionades 
 
L’adjudicació al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa no 
procedirà quan l’òrgan de contractació presumeixi fonamentadament que la 
proposició no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió en la mateixa 
de valors anormals o desproporcionats en relació a la solució tècnica que és 
proposi.  
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta amb valors 
anormals o desproporcionats, en aplicació de l’article 136 de la LCSP, la Mesa de 
Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 
oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el 
termini que s’atorgui a tal efecte. En concret, donarà audiència al licitador que l’hagi 
presentat a fi de què justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la 
mateixa, en particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

• Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.  
• Comparativa de preus de mercat amb preus equivalents. 
• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 

favorables de què disposi per a executar la prestació. 
• L’originalitat de les prestacions proposades. 

 
Tanmateix se sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació 
acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible 
adjudicatària o no considerar-la. 
 

22. Adjudicació 
La Mesa Especial de Diàleg Competitiu proposarà a l'òrgan de contractació 
l'adjudicació del contracte a favor d'aquell dels licitadors que hagi presentat la 
proposició que resulti econòmicament més avantatjosa de conformitat amb els 
criteris establerts en la present licitació. 
Quan per a l’adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de 
criteris, com és el cas, l’òrgan de contractació acordarà, en un termini màxim de dos 
mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, quin licitador ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa i el requerirà per tal que en el termini de 
deu dies hàbils a comptar des del següent en que el licitador ha rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa requerida per a l’adjudicació del 
contracte. 
El licitador, si no està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI), presentarà la documentació següent: 
- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del 
RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, d’acord 
amb l’article 15 de la mateixa norma.  
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i 
de les obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent:  
 
1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:  
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• Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de 
presentar el document d’alta de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’Impost, 
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa 
en la matrícula de l’Impost.  

• Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.  

 
2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la 
Seguretat Social:  

• Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant 
que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la 
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.  

• Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-
se al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la 
Seguretat Social.  

• Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, 
acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el 
certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia 
sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació.  

 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o 
els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància 
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.  
 
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de 
l’article 135.2 de la LCSP, d’acord amb la seva nova redacció en la Llei 34/2010, de 
modificació de la LCSP.  
 
En tot cas, el licitador ha d’aportar la documentació següent:  

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del Contracte d’acord amb 
l’article 53.2 de la LCSP.  

• Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació 
corresponents.  

• Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del 
Contracte, s’especifiqui.  
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L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini de cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida, mitjançant resolució motivada.  
En cas que no es compleixi el requeriment en el termini establert s’entendrà que el 
licitador retira la seva oferta i per tant, l’òrgan de contractació iniciarà el tràmit de 
requeriment novament amb el licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les seves ofertes, sens perjudici d’allò establert en l’apartat següent a 
efectes de confiscació de la garantia provisional. 
L’adjudicació s’ha de notificar als licitadors i simultàniament es publicarà en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació, inclosa la informació relativa al termini 
establert per a la formalització del contracte, tal i com disposa l’article 135.4 de la 
LCSP, d’acord amb la seva nova redacció en la Llei 34/2010, de modificació de la 
LCSP.  
 

23. Garantia provisional i definitiva 
En el paquet de mesures adoptades pel Govern de la Generalitat en data 9 de 
desembre de 2009 per millorar la gestió dels contractes públics s’estableix que 
l’Administració de la Generalitat no exigirà garanties provisionals a les empreses per 
tal de disminuir els costos financers derivats de la participació en els processos de 
licitació dels contractes.  
 
No obstant això, atesa l’entitat del contracte que es licita (tant per la seva magnitud 
com per la seva complexitat multinivell) es considera justificat i necessari que els 
candidats dipositin una garantia provisional per import de 100.000 €. La 
garantia provisional podrà prestar-se mitjançant qualsevol de les formes establertes 
a l’article 84 de la LCSP. En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties 
provisionals poden constituir-se per una o diverses de les empreses participants, 
sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi solidàriament a tots 
els integrants de la unió temporal.  
 
La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada a les empreses 
no convidades a participar en el diàleg a l’inici del diàleg competitiu i a les empreses 
convidades després de l’adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia 
serà retinguda a l’adjudicatari definitiu fins que procedeixi a la constitució de la 
garantia definitiva, i incautada a les empreses que retirin injustificadament la seva 
oferta abans de la citada adjudicació. 
 
Qui resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva d’acord amb allò 
establert a la LCSP. 
 
La forma de constituir aquesta garantia, els supòsits als quals respon, la forma de 
fer-la efectiva, la seva reposició i devolució s’ajustaran a les previsions establertes 
als articles 84 a 90 de la LCSP. L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia 
provisional a la definitiva o procedir a la constitució d’aquesta última. En aquest cas, 
la garantia provisional es cancel·larà de forma simultània a la constitució de la 
definitiva.  
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24. Formalització del contracte 

24.1. Abonament de les despeses de publicitat de la licitació 
L’adjudicatari, amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà de presentar 
davant  l’òrgan de contractació del CTTI l'acreditació documental oportuna d’haver 
abonat l'import dels anuncis de licitació en diaris oficials, premsa i altres mitjans de 
difusió. En cas contrari el CTTI procedirà a la confiscació de la garantia definitiva  en 
la quantia que correspongui.  

24.2. Formalització del contracte 
L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document 
administratiu, en els terminis següents, d’acord amb el que disposa l’article 
140.3 de la LCSP, d’acord amb la seva nova redacció en la Llei 34/2010, de 
modificació de la LCSP. 

En el cas que es tracti d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, el termini 
per formalitzar el contracte serà d’un mínim de quinze dies hàbils a comptar des de 
la data d’enviament de la notificació de l’adjudicació. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que hagi estat interposat cap recurs especial en matèria de 
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, 
l’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per formalitzar el contracte en un 
termini no superior a cinc dies a comptar des de l’endemà en què el licitador ha 
rebut el requeriment de formalització. 

Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública 
essent al seu càrrec les despeses corresponents.  

Les empreses que hagin concorregut amb una oferta conjunta de licitació hauran de 
presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el 
nomenament de representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció.  

25. Preu i règim econòmic-financer. 
Donada la indeterminació de la solució a aplicar a l’objecte del present procediment, 
el cost de les prestacions s’ha estimat tenint en compte els costos actuals dels 
serveis i les eficiències esperades. 
 
En el moment actual, el cost anual dels serveis assocats a l’objecte de la licitació 
s’estima en 141.186.440,68 euros sense IVA, 25.413.559,32 euros  en concepte 
d’IVA, sobre els que es preveu aplicar una eficiència aproximada del 35%, que 
correspon a les eficiències que actualment el mercat TIC estima possibles per 
aquestes tipologies de serveis. 
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26. Terminis d'execució. 
Donada la indeterminació de la solució a aplicar a l’objecte de la present licitació, 
s’ha fet una estimació de la durada del contracte de 6 anys, sens perjudici que la 
durada d’algun dels contractes resultants sigui diferent. 
Al llarg del diàleg competitiu es determinaran les durades en funció de les solucions 
que se’n derivin.  
 
 

27. Condicions bàsiques d’execució del contracte i 
responsabilitat 

 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 
de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
En cap cas la intervenció de l’òrgan de contractació eximirà a l’adjudicatari de la 
seva obligació i responsabilitat tècnica i econòmica en l'execució de les prestacions 
a realitzar. 
 
El contractista està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
Si l’adjudicatari fos responsable del retard en l'execució de les prestacions objecte 
del contracte, s’ajustarà al que disposa el règim de penalitats contingut en aquest  
Document i a la normativa sobre contractació pública, sense que el retard pugui 
implicar en cap cas una ampliació del termini del contracte . 
 
Així mateix, el contractista queda obligat a subscriure totes aquelles  assegurances i 
garanties que siguin necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 

28. Control de l’execució del contracte 
L’Administració efectuarà les funcions d’inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de la licitació i podrà dictar les instruccions oportunes per al 
correcte compliment del contracte. 
 
L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte per tal 
d’assegurar la correcta execució de les prestacions del contracte de conformitat 
amb el contingut de l’article 41 de la LCSP. 
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L’adjudicatari haurà de designar un nombre de persones que resultin suficients per a 
mantenir una relació amb l’òrgan de contractació en relació amb la correcta 
execució del contracte.  
 
Les relacions entre l’adjudicatari i l’òrgan de contractació s’estructuraran durant la 
fase de diàleg i hauran de ser contemplades en la solució o solucions finals a 
presentar.  
 

29. Subcontractació 
El contractista pot concertar amb tercers la realització de la prestació objecte 
d’aquest contracte. El percentatge de subcontractació  es determinarà en el marc 
del procediment de diàleg competitiu, tot i que per l’envergadura i les necessitats de 
l’Administració a satisfer, tal com s’estableix en aquest document la subcontractació 
serà un element molt important a tenir en compte. 
 
En aquest sentit, l’Administració podrà establir percentatges mínims de 
subcontractació a les empreses que vulguin resultar adjudicatàries amb la 
determinació de perfils d’empresa concrets.   

30. Cessió del contracte 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’adjudicatari 
a un tercer, prèvia autorització de l’Administració, i quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 209 de la LCSP. 
 

31. Modificació del contracte 
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obligatòries pel contractista.  
 
Les modificacions dels contractes es duran a terme en els casos i en la forma que 
es prevegi en el plec de bases per a la presentació de les ofertes definitives. 
 

32. Extinció del contracte 
L’extinció del contracte es produirà per compliment o per resolució segons 
determina l’article 204 de la LCSP. 
 
El compliment del contracte tindrà lloc en els supòsits assenyalats en l’article 205 de 
la LCSP i la resolució del mateix tindrà lloc en els supòsits assenyalats en l’article 
206. 
 

33. Obligacions fiscals, de seguretat i salut i administratives 
Són a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de la formalització del 
contracte i dels anuncis de licitació; les que es requereixen per obtenir 
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autoritzacions, llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o 
particulars; els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que 
hi puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i la quantia que 
aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a la 
formalització i execució del contracte, així mateix. haurà de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa els hi siguin exigibles 
en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos 
laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent rigorosa i estrictament responsable 
amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de la Generalitat de Catalunya i el CTTI 
en cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades. 
 

34. Règim de Penalitats 
L’adjudicatari del contracte resta obligat al compliment del termini total d’execució 
del contracte i dels terminis parcials. 
 
Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en 
demora per causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en 
la forma i condicions establertes en l’article 197 de la LCSP per la resolució del 
contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats establertes 
a l’article 196.4 i apartats següents de la LCSP. L’Administració tindrà la mateixa 
facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de 
l’execució parcial de les prestacions definides en aquesta licitació. 
 
En cas de compliment defectuós d’alguna de les prestacions objecte de la present 
licitació, es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes 
i condicions establerts en l’article 196 de la LCSP. 
 
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total 
o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions. 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret l’Administració originats per la demora del contractista.  
 
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que 
disposa l’article 197.2 de la LCSP.  
 
Així mateix, s’establirà durant la fase de diàleg competitiu el llistat de penalitats i 
sancions addicionals relatives al compliment i execució del present contracte. 
 
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’Administració. 
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35. Prerrogatives de l’Administració 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la normativa en 
matèria de contractació pública i en aquest Document, l'òrgan de contractació 
exercirà les prerrogatives i drets que s’exposen a continuació. 
 

a) Modificar el contracte per raons d'interès públic, justificant-ho degudament en 
l'expedient.  

b) Interpretar el contracte i resoldre els dubtes que comporta el seu compliment. 
c) Assumir la gestió dels serveis que són objecte del contracte en els casos en 

què es produeixi el segrest conforme amb el que es preveu en la normativa 
d'aplicació. 

d) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions de l’adjudicatari i com a 
conseqüència, inspeccionar el servei , inclòs les seves instal·lacions, obres i 
locals, així com la documentació relacionada amb l'objecte del contracte 
durant tota la seva vigència. 

e) Aquestes facultats i representació ho són sense perjudici de les 
competències que corresponguin a les unitats i representants de l’òrgan de 
contractació. 

f) Imposar a l’adjudicatari les penalitats que corresponguin per raó dels 
incompliments en què incorri, d'acord amb el que disposa aquest Document. 

g) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes. 
h) Qualsevol altres drets o prerrogatives que li siguin reconeguts en la normativa 

sobre contractació pública, en les altres lleis que siguin aplicables o en 
aquest Document. 

 

36. Règim jurídic 
Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest document, les 
clàusules del qual es consideren part integrants del contracte.  
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  
a) A la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les administracions públiques (RGLCAP).  
c) Al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
d) Al Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el  Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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e) A la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa per l’adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.  
f) A la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.  
g) A la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
h) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la 
Generalitat; al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 56/2009, 
de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat
i) A la Llei 32/2003, de 3 de novembre General de Telecomunicacions. 

.  

 
j) A la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència. 
 
k) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas 
que no se’n tingui, les normes de dret privat.  
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o 
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.  
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sens perjudici 
de l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució 
contractual.  
 

37. Règim de recursos 
Les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació d’aquest contracte, així com els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificació i resolució, es resoldran per 
l'òrgan de contractació mitjançant acord que posarà fi a la via administrativa.  
D’acord amb allò previst a l’article 310 de la LCSP, en la seva nova redacció donada 
per la Llei 34/2010, de modificació de la LCSP, en els contractes de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat subjectes a regulació harmonitzada es podrà 
interposar recurs especial en matèria de contractació (davant l’òrgan de 
contractació) contra els anuncis de la licitació, els documents que estableixin les 
condicions que hagin de regir la participació de les empreses en el diàleg, els 
acords d’adjudicació i els actes de tràmit adoptats al llarg del procediment, sempre 
que aquests decideixin directa o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 
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impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, amb anterioritat a la interposició del recurs 
contenciós administratiu. Tanmateix, de conformitat amb l’article 314 de la LCSP, 
també d’acord amb la seva nova redacció donada per la Llei 34/2010, si s’opta per 
interposar el recurs especial en matèria de contractació aquest haurà de ser 
anunciat prèviament mitjançant un escrit que haurà d’especificar l’acte del 
procediment que hagi de ser objecte de recurs en el termini previst en aquest mateix 
article. Tanmateix, les persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims 
de les quals s’hagin vist afectades per decisions adoptades al llarg del procediment 
i, en tot cas, els licitadors, podran sol·licitar l’adopció de mesures provisionals, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 313 de la LCSP.  
Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà 
la interposició del recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò previst a l’article 
319.1 LCSP.   

38. Jurisdicció competent 
L’ordre jurisdiccional competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte o 
contractes que es derivin d’aquest procediment serà el contenciós administratiu. 

39. Confidencialitat 
Totes les empreses queden expressament obligades a mantenir absoluta 
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada a la qual poguessin tenir accés com a 
conseqüència de la participació en la licitació, el decurs del diàleg o, en el seu cas, 
amb ocasió de l’execució de la prestació objecte del contracte. 
 
En conseqüència, totes les empreses hauran d’observar allò que preveu la 
normativa en matèria de protecció de dades, com ara la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 
1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei. 

40. Llengua. 
Les empreses candidates hauran d’utilitzar la llengua catalana o castellana durant 
totes les fases del procediment, tant en les reunions com en els documents i les 
comunicacions amb l’òrgan de contractació.  
En tot cas, totes les empreses quedaran subjectes en l’execució del contracte a les 
obligacions derivades de la Llei 35/2010, de política lingüística, així com les 
disposicions que la desenvolupen.  
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, totes les empreses hauran d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran 
i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.  
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41. Règim aplicable de notificacions i comunicacions 
derivades del procediment 

De conformitat amb les disposicions addicionals divuitena i dinovena de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i la disposició addicional 
única del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, totes les comunicacions i notificacions derivades del procediment de 
contractació, des de l’inici d’aquest fins a la finalització de l’execució del contracte, 
s’efectuaran per correu, telefax o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, 
d’acord amb les dades subministrades per l’empresa. Qualsevol dels mitjans 
anteriorment esmentats (sempre que es pugui acreditar la data d’emissió, recepció i 
destinataris) seran vàlids a tots els efectes. 

42. Programa funcional  

42.1. Condicions tècniques. 
A continuació es descriuen les funcions actuals i les necessitats tècniques de les 
diferents prestacions a contractar: 

En l’àmbit de l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari, les principals 
funcions que es desenvolupen actualment són les següents: 

Funcions actuals 

• Servei de suport a usuaris (CAU). L’objectiu d’aquest servei és oferir a l’usuari 
un servei integral d’atenció personalitzada, i amb capacitat de resolució. 
Actualment aquestes funcions estan distribuïdes en un CAU corporatiu i 
diversos CAU’s de departaments i organismes, que utilitzen diferents eines i 
procediments.  

• Servei de suport a usuaris, remot i on-site. L’objectiu d’aquest servei és 
assegurar l’operativitat de la infraestructura tecnològica del lloc de treball de 
manera remota o mitjançant desplaçament i suport presencial en el lloc de 
treball.   

• Servei de suport a usuaris amb necessitats d’atenció especialitzada. Extensió 
del suport on-site, per usuaris específics (Consellers, Secretaris Generals...) 
que actualment es presta en alguns departament i organismes, d’acord amb 
les necessitat de cada un d’ells. 

• Servei de provisió i manteniment de maquinari, que inclou l’operació del lloc 
de treball i la gestió de les maquetes. 

• Servei de gestió de xarxa i sistemes, servei que inclou l’administració i 
explotació dels sistemes associats al lloc de treball, com ara, la xarxa d’àrea 
local (LAN i WLAN), les identitats dels usuaris i els permisos d’accés als 
diferents recursos del lloc de treball, els sistemes d’emmagatzematge i 
impressió local, la telefonia, el correu. 
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Actualment les funcions anomenades anteriorment, estan distribuïdes en diversos 
serveis de suport als departaments i organismes, aquest utilitzen diferents 
proveïdors, eines i procediments. 
 
Les volumetries estimades actuals associades als serveis indicats anteriorment són: 
 

Element   Volumetria 

Nombre de CAU’s  26 

Volum de tiquets anual 729.000 

Nombre d’usuaris 141.000 

Nombre de lloc de treball  198.000 

Nombre d’edificis: 5.300 

Nombre d’equips multifunció: 1.560 

Nombre d’impressores: 19.800 

Nombre escàners  2.100 

Nombre d’elements d’electrònica xarxa 35.400 

Nombre de maquetes 290 

Nombre de comptes de correu 105.000 

Nombre de servidors de lloc de treball:  4.200 

Nombre de serveis comunicacions unificades existents 2 

 
 

Element   % obsolescencia 

Estacions de treball 52,40 

Perifèrics 40,77 

Equips multifunció 39,52 

Impressores 57,81 

Escàners 60,44 

Electrònica de xarxa 58,13 

 
 
 

Territori 

 
Distribució seus 

Distribució 
 llocs de 
treball 

Barcelona 51,38% 66,15% 
Barcelona 15,69% 28,76% 
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Resta província 35,69% 37,39% 
Girona 15,59% 11,50% 

Girona 7,97% 10,55% 
Resta província 7,63% 0,95% 

Tarragona 16,33% 12,72% 
Tarragona 6,70% 8,51% 
Resta província 9,63% 4,20% 

Lleida 16,55% 8,11% 
Lleida 7,78% 6,95% 
Resta província 8,78% 1,16% 

Altres (delegacions externes 
de la Generalitat)  0,15% 0,05% 

 
 

En l’àmbit de l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari, el nou model de 
prestació de serveis TIC té els següents objectius: 

Prestacions a realitzar. 

• Optimització dels recursos (humans i/o tecnològics) associats al suport als 
usuaris, mitjançant la consolidació i centralització i aplicant els canvis 
organitzatius necessaris. 

• Aplicació d’economies d’escala en la provisió de maquinari, llicències... 
• Racionalització i governança de la demanda. 
• Simplificació, homogeneïtzació i estandardització dels processos de suport a 

l’usuari i la seva gestió. 
• Homogeneïtzació i estandardització tecnològica. 
• Optimització de la distribució territorial dels recursos en el suport on-site.  
• Racionalització de l’activitat mitjançant la implantació d’alguns serveis 

centralitzats (p.e. Impressió).  
• Unificació de polítiques de renovació de maquinari i programari. 

Per tal d’assolir aquests objectius els nous serveis d’aprovisionament del lloc de 
treball i suport a l’usuari hauran  d’aplicar solucions innovadores tenint en compte 
les millors pràctiques en la gestió i organització dels serveis de suport a usuaris, així 
com solucions tecnològiques en línia amb les tendències actuals. 
Considerem dins l’àmbit de lloc de treball totes les infraestructures (maquinari i 
programari) que donen suport directe al lloc de treball, des dels equips servidors de 
fitxers fins a l’estació de treball. Cal contemplar doncs, com a mínim, la gestió i 
suport als següents elements: 

• Estacions de treball (PC, portàtils, tablets ...) 
• Impressió i digitalització 
• Altres perifèrics 
• Servidors de lloc de treball 
• Xarxa LAN 
• Programari lloc de treball 
• Servei de correu 
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• Comunicacions unificades 
• Telefonia fixa i mòbil 
• Accés a aplicacions 

 
Les principals necessitats que es consideren dins d’aquest lot són: 

• Provisió de les eines informàtiques necessàries, tan maquinari com 
programari,  que conformen els diferents llocs de treball dels usuaris de la 
Generalitat. 

• Manteniment de les eines i entorns tecnològics associats al lloc de treball, 
tant pel que fa al correcte funcionament de les mateixos, d’acord amb els 
requeriments marcats, com en garantir la seva evolució tecnològica d’acord 
amb les necessitats de l’organització 

• Suport als usuaris de la Generalitat en la utilització de les eines informàtiques 
del lloc de treball, per tal que puguin desenvolupar de manera òptima les 
seves tasques en l’organització. 

• Finançament de les noves inversions 
Aquests serveis es concreten, entre d’altres, en les següents sub-serveis: 

• Servei de suport a usuaris (CAU) 
L’objectiu d’aquest servei és oferir a l’usuari un servei integral d’atenció 
personalitzada, i amb capacitat de resolució. En concret, cal posar especial 
èmfasi en: 

o Recepció, registre, diagnòstic, escalat i resolució de qualsevol 
comunicació referent a peticions, incidències, avaries, problemes o 
consultes fetes per qualsevol usuari, de qualsevol servei TIC. 

o Únic punt de contacte i suport de primer nivell per a tots els usuaris, i 
responsable del seguiment dels tiquets fins al seu tancament, així com 
del control dels nivells de servei i de satisfacció. 

o Servei especialitzat per àmbits de negoci, amb capacitat de resolució 
en primer nivell. 

• Servei de suport a usuaris, remot i on-site. 
L’objectiu d’aquest servei és assegurar l’operativitat de la infraestructura 
tecnològica del lloc de treball de manera remota o mitjançant desplaçament i 
suport presencial en el lloc de treball. 

• Servei de suport a usuaris amb necessitats d’atenció especialitzada 
És una extensió del suport on-site, específicament per a usuaris classificats 
com a usuaris amb necessitats d’atenció especialitzada, els quals tenen unes 
necessitats d’atenció específiques degut a la seva importància o criticitat (alts 
càrrecs, cossos d’emergència i seguretat, edificis crítics com CECAT, 112 ...) 

• Servei de provisió i manteniment de maquinari 
L’objectiu d’aquest servei és: 

o Realitzar la gestió i control d’inventari de tota la infraestructures i el 
programari que composen el lloc de treball, gestionar el manteniment 
de maquinari i programari, i distribuir el material segons les peticions. 
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o Realitzar l’adquisició, logística, subministrament i retirada del maquinari 
associat al lloc de treball, la substitució o reparació on-site de qualsevol 
component espatllat o no operatiu, i la gestió del manteniment i la 
garantia del maquinari. 

o Gestionar l’obsolescència i l’evolució tecnològica del maquinari  

• Servei d’operació del lloc de treball i gestió de maquetes 
L’objectiu d’aquest servei és homogeneïtzar, estandarditzar i industrialitzar la 
instal·lació del programari de lloc de treball. En concret cal contemplar com a 
mínim: 

o Definir, construir, validar i mantenir les maquetes del lloc de treball. 
o Preparar les aplicacions per tal que puguin ser lliurades al lloc de 

treball de diferents maneres segons la seva viabilitat (local, distribució 
d’aplicacions, virtualització d’aplicacions, aplicació remota o aplicació al 
núvol). 

o Preparar les guies d’instal·lació de les maquetes, aplicacions i 
configuració perquè puguin ser executades pel servei de suport a 
usuaris, verificant el correcte funcionament del programari de base amb 
el programari específic de cada lloc de treball.  

o Col·laborar amb els equips de manteniment d’aplicacions per tal 
d’assegurar que es podran executar en el lloc de treball (versions de 
programari base, navegador, que siguin virtualitzables, etc.). 

o Col·laborar en l’homologació de nou maquinari i programari per al lloc 
de treball. 

• Servei de gestió de xarxa i sistemes 
Aquest servei inclou l’administració i explotació dels sistemes i xarxes de totes 
les plataformes tecnològiques implementades en el lloc de treball, com: 

o Gestió i administració de la xarxa d’àrea local (LAN i WLAN). 
o Gestió de les identitats dels usuaris i els permisos d’accés als diferents 

recursos del lloc de treball. 
o Gestió dels sistemes d’emmagatzematge i impressió local. 
o Telefonia, correu, comunicacions unificades, ... 

• Servei de seguretat 
Comprèn el monitoratge de la seguretat dels sistemes i el control de la 
implantació dels controls de seguretat definits pels estàndards del CTTI. 

• Servei Especialitzat d’impressió i digitalització 
Aquest servei inclou la implantació i explotació d’un servei d’impressió i 
digitalització en xarxa, i els serveis d’impressió locals necessaris segons les 
característiques de la ubicació i els perfils dels usuaris. 

• Servei de correu i Comunicacions Unificades 
Aquest servei Inclou la implantació i explotació dels serveis de correu i de 
comunicacions unificades. En concret cal contemplar com a mínim: 

o Disseny: dimensionament i topologia de xarxa i sistemes per garantir el 
funcionament del servei, optimitzant l’ús de la infraestructura en termes 
d’eficiència i costos. 
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o Operació: operació del servei, monitoratge del rendiment i disponibilitat 
de la infraestructura, i resolució d’incidències i problemes. 

o Gestió de permisos d’usuari d’accés al servei. 
o Planificació: assegurar la capacitat i la disponibilitat dels sistemes, 

realitzar propostes de millora. 
o Elaboració i manteniment de tota la documentació sobre els sistemes: 

topologia de xarxa, administració i operació de sistemes, gestió 
d’incidències, etc. 

 
De manera general s’inclouen també les funcions de continuïtat de negoci com 
participació en la prova i execució dels plans i procediments de recuperació, la 
identificació dels punts crítics de fallida i el disseny de redundància per reduir les 
probabilitats de fallada de servei. 
 
Caldrà també desplegar els mecanismes, processos i eines de gestió i governança 
dels serveis del lot.  
 
Els licitadors hauran de tenir en compte les possibles transaccions sobre els actius, 
les obligacions i els recursos a les quals estigui fent front l’administració. 
 
En tots el casos caldrà aplicar el conjunt de normatives d’assegurament de la 
qualitat i seguretat, els estàndards tecnològics d’arquitectura tècnica, els estàndards 
metodològics i tractament de la informació que marca el CTTI, entre d’altres 
requeriment de seguretat de la informació i legals, així com implementar els controls 
adients per controlar la seva utilització i monitorar el seu compliment i funcionament. 

42.2. Fases de la prestació 
De manera general s’identifiquen tres fases principals: 

• Fase de captura. 
L’objectiu d’aquesta fase és la captura del coneixement i transferència 
tecnològica de les prestacions actuals, per tal de de garantir la continuïtat dels 
mateixos minimitzant l’impacte del canvi. 

• Fase d’execució. 
La fase d’execució dels serveis s’inicia un amb la captura del servei i continua 
paral·lelament a la transformació fins a la devolució del mateix. 
L’objectiu d’aquesta fase és l’execució dels serveis d’acord amb els requeriments 
marcats, tenint en compte l’evolució en línia amb la transformació dels mateixos. 

• Fase de transformació. 
Aquesta fase es desenvolupa paral·lelament a la fase d’execució dels serveis i té 
com a objectiu la realització de totes les tasques de transformació necessàries 
per assolir els objectius marcats pels diferents serveis. 
Concretament, partint de la situació actual, caldrà fer plantejaments econòmics, 
tecnològics que permetin definir models de gestió optimitzats en la prestació de 
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serveis. Per tant, en tots els casos caldrà plantejar un pla de transformació de la 
situació actual cap a la situació objectiu. 
Aquest pla de transició haurà de d’incloure la gestió de la transformació del 
servei, així com del seu pla d’implantació per aconseguir les eficiències 
proposades, indicant impacte de la implantació en les fases intermèdies. 

• Fase de devolució del servei.  
Un cop finalitzada la prestació dels serveis, caldrà desenvolupar les activitats de 
transferència del coneixement cap al nou prestador dels serveis. 

 

42.3. Seguiment i control de la prestació 
El seguiment i control de la prestació es desenvoluparà com a mínim en dos àmbits: 
 

• Seguiment i control de la transformació  
L’objectiu principal es el seguiment dels plans de transformació definits per 
les diferents prestacions, específicament pel que fa a la planificació i 
l’assoliment dels objectius de transformació marcats. 

• Seguiment i control dels serveis.  
D’acord amb els requeriments de les prestacions a realitzar pels diferents 
serveis, caldrà desplegar els mecanismes, processos i eines de gestió i 
governança dels serveis per tal de garantir que s’assoleixen els nivells 
requerits en cada moment. 
 

Aquests mecanismes de seguiment i control de la prestació s’hauran d’emmarcar en 
el model global de governança transversal que definirà el CTTI. 
 

42.4. Mesures de qualitat i gestió mediambiental 
En línia amb els objectius d’eficiència mediambiental, caldrà implementar les  
mesures mediambientals associades als diferents serveis, serà objecte dels 
diferents diàlegs la concreció d’aquestes mesures. 
Concretament, les empreses hauran de proporcionar la mesura d’empremta de 
carboni en l’estat previ a la seva intervenció, els objectius d’eficiència després de la 
transformació i, com a mínim anualment, reportar-ne l’evolució per tal de fer-ne un 
seguiment. 

43. Nou Model TIC de la Generalitat 
 
Tal com s’ha exposat, aquest procediment està relacionat amb 3 expedients més 
que donen resposta a la necessitat del Govern de la Generalitat de Catalunya per a 
la definició del Nou Model TIC. 
Per aquest raó i degut també a les característiques pròpies del serveis de cada 
procediment, existeixen algunes prestacions que són susceptibles de ser 
considerades en diversos procediments. 
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La solució d’algunes prestacions és susceptible de ser afectada per les solucions 
plantejades en la resta de procediments.    
A tall d’exemple: 

• Els serveis d’administració del programari base de les plataformes s’aborda tant 
en el procediment CCPP/CTTI/2011/1 Aprovisionament i manteniment 
d’aplicacions com al procediment CCPP/CTTI/2011/3 Serveis d’infraestructura 
de procés de dades (CPD) 

• Els serveis de subministrament i manteniment d’equipament de comunicacions 
associat al lloc de treball (mòbils...) s’aborda tant en el procediment 
CCPP/CTTI/2011/2: Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari com al 
procediment CCPP/CTTI/2011/4: Aprovisionament de connectivitat i 
telecomunicacions. 

• Els serveis d’administració de servidors s’aborda tant en el CCPP/CTTI/2011/2: 
Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari com al CCPP/CTTI/2011/3: 
Aprovisionament d’infraestructura de procés de dades (CPD). 

• Els serveis de CAU’s funcionals s’aborda tant en el CCPP/CTTI/2011/2: 
Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari com al CCPP/CTTI/2011/1: 
Aprovisionament i manteniment d’aplicacions 

• Els aspectes relacionats amb virtualització d’aplicacions, s’aborda tant en el 
CCPP/CTTI/2011/2: Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari com al 
CCPP/CTTI/2011/1: Aprovisionament i manteniment  

 
Addicionalment caldrà també considerar els requeriments de servei entre diversos 
procediments, a tall d’exemple: 

• Requeriments de comunicacions pel les aplicacions d’usuari final, 
requeriments de monitoratge de xarxa, requeriments de comunicacions pels 
CPD’s... 
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ANNEX 1. MODEL DE PARTICIPACIÓ. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Cognom i nom DNI 

 

Cognoms i nom del propietari DNI 
Domicili Telèfon 
Població i CP  Fax 
 

 

Nom de la raó social NIF 
Domicili seu social Telèfon 
Població i CP Fax 
 

 

 Empresa inscrita al RELI 

 

 
  
  
  
   
 
L’apoderat/da empresa 
 
(signatura) 
 

  

Documentació que aporta 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
 

Si s’actua en nom d’una persona jurídica 

Empresa individual 
 

SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT PROCEDIMENT DE 
DIÀLEG COMPETITIU. 

Expedient núm.: ......................................... 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Declaració responsable per a persona jurídica  
 
El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa 
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com 
a licitadora  del contracte ........................  

a) Està facultat/ada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba 
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions 
Públiques, d’acord amb l’article 49 de la LCSP.   

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril .  

d)Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona 
d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts 
càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.  

e)Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  

f) Que la informació i documents aportats en el sobre són de contingut absolutament cert.  

g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 
l’adjudicació del contracte.  

h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si 
s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció 
normal o anormal del contracte és ....................................  

I per a què consti signo aquesta declaració responsable.  

 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat  
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Declaració responsable per a persona física  
 
El senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador del contracte ................................. que,  

a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba 
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions 
Públiques, d’acord amb l’article 49 de la LCSP.   

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o que 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril .  

d) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 de 
desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 
de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.  

e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la 
seva obertura, instal·lació i funcionament legal.   

f) Que la informació i documents aportats en els sobre són de contingut absolutament cert.  

g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 
l’adjudicació del contracte.  

h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si 
s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció 
normal o anormal del contracte és ......................................  

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
 
 

(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat   
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ANNEX 3. DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE PODERS.  
 
 
(nom i cognoms de la persona que signa la declaració), amb DNI ................................. com a 
......................................... de l’empresa ..............................., amb NIF................................. i en virtut 
de la representació que ostenta, 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el càrrec del Poder de Representació que li ha 
estat atorgat davant el notari senyor ......................, del Col·legi notarial de       . 
 
Data de protocol: 
Núm. de protocol: 
 
Està vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes oportuns. 
 
 
Sr. 
 
(Barcelona),      de                               de 20... 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE.  
 
 
(nom i cognoms de la persona que signa)............................................................................. , amb DNI 
......................................., com a .................................................... de  l’empresa  
…................................................................., amb NIF  ................................... , domicili social a 
................................................................................................................................, i en virtut de la 
representació que ostenta, 
 
DECLARA : 
 
El compromís d’adscriure, mantenir i , en el seu cas, incorporar els mitjans personals i/o materials 
suficients i necessaris per a la correcta execució del contracte sempre i quan així es requereixi , en 
relació al procediment per a la contractació de 
......................................................................................................................................, amb número 
d’expedient ............................... 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració. 
 
 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat 
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ANNEX 5. FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA. 
 
 
Dades de l’empresa 
Denominació social 
Nom comercial 
NIF 
Adreça d’Internet 
Domicili social (Adreça, població i CP) 

Dades a efectes de notificació (Dades a mostrar a la web pública) 
Adreça 
Població i CP 
Telèfon 
Fax 
Adreça electrònica 
 
Dades dels representants o apoderats 
Representant/Apoderat 1 – Representant/Apoderat 2 
Nom i cognoms 
NIF 
Telèfon mòbil 
Adreça electrònica 

Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial, etc,...) 
Data del document 
Termini de vigència de les facultats 
Núm. de protocol 
Notari 
Col·legi notari 

Dades dels interlocutors 
En el supòsit que l’empresa vulgui identificar altra(es persona/es, diferent/s del representant o 
apoderat, a fi de relacionar-se amb l’Administració per contractar. 

Interlocutor 1 – Interlocutor 2 
Nom i cognoms 
NIF 
Telèfon mòbil 
Adreça electrònica 
Càrrec a l’empresa 
 
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzem a _______________________ (lloc 
i data), la signem 
 
(signatura de cadascun dels representants de l’empresa) 
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ANNEX 6. DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DADES DEL 
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES. 
 
 
El/la senyor/a .................................................................., amb DNI ............................., en 
representació de l’empresa ............................................................................,  en la seva qualitat de 
............................................ (apoderat/da, administrador/a, gerent, ...) 
 
DECLARA 
 
Que les dades de l’empresa que figuren en el Registre Electrònic d’empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya són totalment vigents en data d’avui. 
 
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzo a 
..................................................................................... (lloc i dia), la signo. 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat   
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ANNEX 7. DECLARACIÓ DE DADES PER LA SOLVÈNCIA O 
CRITERIS MÍNIMS EXIGIBLES 
 
 
El/la senyor/a ____________________________, com a ___________________ (senyaleu 
les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...) 
de l’empresa _______________________, 
 

 
 

DECLARA 
 
 
 

 
Solvència econòmica i financera 

1. Que el volum de negoci dels anys indicats és el següent: 
 
 

Any Any 2008 Any 2009 Any 2010 

Volum de Negoci    

 

2. Xifra de fons propis del darrer exercici no inferiors a la meitat del seu capital social  
(   SI / NO   ) 

 
Addicionalment cal aportar comptes anuals dels exercicis esmentats acreditant que han estat 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. 
 

 

 
Solvència tècnica i professional. 

3. Que disposa del següent número de mitjans personals a la seva organització: 
------------------------ 

 
Procediments als que sol·licita participar 

CCPP/CTTI/2011/1: Aprovisionament i manteniment d’aplicacions  

CCPP/CTTI/2011/2 :Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari  

CCPP/CTTI/2011/3: Aprovisionament d’infraestructura de procés de dades (CPD)  

CCPP/CTTI/2011/4: Aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions.  
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4. Que el volum de negoci dels treballs o projectes, amb clients públics o privats, 
en el transcurs dels anys 2008, 2009 i 2010 corresponents a l’objecte de la 
prestació és el següent: 

 
Any Any 2008 Any 2009 Any 2010 Total 

Volum de Negoci     

 
Aquests projectes hauran d’haver estat executats en un mínim d’un 60 % per l’empresa o grup empresarial, o empreses de la 
UTE licitadora. 
 
Caldrà adjuntar addicionalment una relació i la descripció dels diferents treballs que 
es declaren, indicant també l’import i el període d’execució. 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat   
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ANNEX 8. DECLARACIÓ DE DADES PEL CÀLCUL CRITERIS 
DE PUNTUACIÓ DE PROPOSTES 
 
S’adjunta el full de càlcul en format electrònic (Excel). Aquesta declaració s’haurà 
de trametre de forma electrònica mantenint el format original

 

 i simultàniament 
s’haurà de signar i incorporar a la documentació a presentar físicament. 
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ANNEX 9. DECLARACIÓ SOBRE RECURSOS DEL GRUP 
EMPRESARIAL A DISPOSICIÓ  
 
El/la senyor/a _______________________ en nom propi o com a 
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, 
administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat, com a 
licitador/a que l’empresa ________________________________,  
 
 
 
 
Posa a disposició de la present licitació els mitjans o recursos propis associats al grup 
empresarial al que pertany, aportant la següent informació: 
 

Empresa associada al 
grup empresarial 

Nombre de recursos 
involucrats 

Altres comentaris (projectes destacats, 
referències, etc) 

   

   

   

 
 
I com a prova de veracitat d’aquesta declaració acompanyo els certificats i documents 
acreditatius que relaciono: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat   
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ANNEX 10. DECLARACIÓ SOBRE ALIANCES EN 
EXCLUSIVITAT AMB EMPRESES EXTERNES 
 
El/la senyor/a _______________________ en nom propi o com a 
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, 
administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat, com a 
licitador/a que l’empresa ________________________________,  
 
 
 
Posa a disposició de la present licitació els mitjans o recursos aliens, associats a aliances 
en exclusivitat amb empreses externes, aportant la següent informació: 
 

Empresa aliada en 
exclusivitat 

Durada de 
l’aliança 
(mesos) 

Nombre de recursos 
involucrats 

Altres comentaris (projectes destacats, 
referències, etc) 

    

    

    

 
I com a prova de veracitat d’aquesta declaració acompanyo els certificats i documents 
acreditatius que relaciono: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat 
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ANNEX 11. DECLARACIÓ DE CAPACITAT DE CRÈDIT 
 
El/la senyor/a _______________________ en nom propi o com a 
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, 
administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat, com a 
licitador/a que l’empresa ________________________________,  
 
que l’empresa disposa d’una capacitat de crèdit de __________________euros/anuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(lloc i data ) 

Signatura de l’apoderat 
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