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Antecedents 
 
La Generalitat de Catalunya en la seva adaptació als temps i, per tant als nous mitjans que la 
tecnologia ens ha donat en els darrers trenta anys, ha adoptat diferents models entorn al proveïment 
dels serveis basats en les tecnologies de la informació i la comunicació, els anomenats serveis TIC.  
 
Fins ara, el model de contractació dels serveis TIC es basava en l’autonomia departamental i la 
multiplicitat dels contractes de provisió d’aquests serveis. En un context de crisi com l’actual, aquest 
model no permet generar estalvis a l’administració, basats en l’economia d’escala.  
 
És per aquest motiu que el Govern de la Generalitat es planteja estudiar un model de contractació 
diferent capaç de donar resposta a les necessitats de serveis TIC de l’Administració.  
 

El Pla del Govern 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla de Govern 2011 – 2014 per establir el full 
de ruta de la seva acció de govern. En aquest document, el Govern fa esment a la política en l’àmbit 
TIC, que l’administració ha de desenvolupar en el període del pla.  
 
Concretament, a l’eix 1 del Pla de Govern, Economia i sectors productius, l’àmbit 11,“Tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC)”, recull la següent descripció i objectius del Govern relacionats 
amb el desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya: 
 

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, en què les TIC seran un dels 
grans motors de canvi, acompanyant tant la necessària reestructuració de l’Administració i 
millora dels serveis públics com la reactivació econòmica productiva i la generació d’ocupació. 

 Objectiu 1: Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la societat digital a 
Catalunya considerant tant les e-infraestructures com l'entorn econòmic i social que les 
ha de posar en valor.  

 Objectiu 2: Convertir Catalunya en un pol d’innovació de la societat digital, generador de 
creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de 
l’Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida. 

 Objectiu 3: Potenciar el rol de les TIC a l’Administració i la societat, centralitzant la 
governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la 
transparència i la igualtat d'oportunitats. 

  
 

Els objectius del nou model 
 
D’acord amb el mandat del Pla de Govern, els dos principals objectius del nou model eren: 
 

 Transformar l’Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i 
innovació en els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà.  

 Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta 
al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes 
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Inici del procés 
 
El Govern va aprovar el 18 d’octubre la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic, així com encarregar al Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI), en el qual estan representats tots els departaments, que 
impulsi les mesures necessàries per dur-la a terme. L’executiu també va acordar que el CTTI fos 
l’encarregat, a partir de les necessitats definides i prioritzades per cada departament, de la 
contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, 
d’acord amb el catàleg i les tarifes aprovades pel Govern. 
 
A partir d’aquí, el CTTI es converteix en el gestor únic de les TIC de la Generalitat i posa en marxa el 
procés de contractació del nou model TIC.  
 

Un sistema de contractació innovador  
 
El nou model TIC contempla un model de governança transversal que ha de permetre assolir els 
objectius d’eficiència i reducció de la despesa TIC de la Generalitat, modernitzar i innovar els serveis 
de l’Administració, impulsar un servei públic més eficaç i proper a la ciutadania i incrementar la 
transparència i la igualtat d’oportunitats. 
  
El CTTI, com encarregat de la gestió i contractació dels serveis TIC de la Generalitat, va plantejar un 
model de contractació dels serveis TIC basat en la modalitat del diàleg competitiu. 
  
Així, el procediment de licitació per a la provisió dels serveis del nou model TIC de la Generalitat ha 
estat el del diàleg competitiu, procediment molt poc usat per la Generalitat i mai en un cas de 
magnitud semblant al del nou model TIC. 
 
El diàleg competitiu és un procediment regulat en els articles 163 i següents de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), i s’utilitza quan es tracta de contractes que tenen 
un objecte complex, és a dir, quan l’òrgan de contractació no es troba objectivament capacitat per 
definir els mitjans tècnics aptes per satisfer les seves necessitats o objectius o per determinar la 
cobertura jurídica o financera del seu projecte.  
 
Pel que fa a la seva tramitació, en essència és la següent: l’òrgan de contractació convoca un 
procediment de diàleg competitiu i dóna a conèixer quines són les seves necessitats i requisits. En la 
convocatòria, mitjançant el corresponent anunci, identifica els criteris objectius que utilitzarà per 
adjudicar el contracte. A la vista de les sol·licituds dels interessats que hagin manifestat el seu interès 
per concórrer, l’Administració convida les empreses que poden participar en la fase de diàleg, les 
quals han de ser com a mínim tres.  
 
En la fase de diàleg es poden debatre tots els aspectes del contracte per determinar i definir els 
mitjans adequats per satisfer les necessitats públiques. En aquesta fase s’ha d’atorgar el mateix 
tracte a tots els licitadors. Després de comparar les solucions proposades, l’òrgan de contractació ha 
de prosseguir el diàleg fins que es trobi en condicions de determinar la solució o solucions que 
responen a les seves necessitats. 
 
Després de declarar tancat el diàleg, l’òrgan de contractació convida els licitadors a presentar la seva 
oferta final i seguidament adjudica el contracte. 
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El diàleg competitiu del nou model TIC de la Generalitat 
 
El CTTI, a l’hora d’aplicar el sistema del diàleg competitiu per trobar les millors solucions a les 
necessitats TIC de la Generalitat de Catalunya, va obrir quatre diàlegs o licitacions competitives 
corresponents a quatre grans àrees o blocs de serveis TIC:  
 

1. Connectivitat o serveis de telecomunicacions (xarxes de nova generació i serveis de veu i 
dades fixa i mòbil);  

2. Programari i aplicacions;  
3. Servidors o CPDs (centres de processament de dades) i  
4. Equipament per al lloc de treball (maquinari). 

 
En cadascun d’aquests diàlegs, estava prevista la participació d’entre 5 i 12 empreses que havien de 
ser seleccionades mitjançant un procés de concurrència competitiva en base a criteris de solvència 
econòmica i solvència tècnica en cadascuna de les tipologies de serveis. 
  
Segons les previsions del CTII, cada diàleg havia de donar com a resultat diversos contractes, la 
durada dels quals es determinaria en el mateix procés però que, en tot cas, havia de ser suficient 
perquè els adjudicataris poguessin rendibilitzar les inversions realitzades. 
  

L’impacte buscat amb el nou model TIC 
 
El Govern, en començar el procés, va establir alguns requisits a l’hora de treballar les solucions a les 
necessitats de l’administració. 
 
Els principals impactes directes que se cercaven són: 
 

 La reducció de la despesa en un mínim del 25% 

 Establir un model de pagament per ús i objectius. 

 La consolidació de Centre de Processament de Dades 

 Conceptualitzar l’aprovisionament dels llocs de treball com un servei 

 La construcció d’una xarxa d’alta capacitat per a tot el país 
 
 

Però, indirectament, amb aquest procés també es volia aconseguir els següents impactes indirectes. 
 

 La implantació a Catalunya de Data Centers Clouds i centres d’excel·lència 

 Consolidar grups d’empreses TIC catalanes 

 Estalvis indirectes resultants de l’alliberament d’espais i estalvis energètics 

 Reducció de residus i consums d’aigua 
 
 

Un ampli ecosistema d’empreses TIC 
 
La Generalitat de Catalunya, com un dels grans consumidors de serveis TIC del país, havia 
d’aprofitar aquest concurs per fomentar certes actituds per part de les empreses, en la línia de 
potenciar un ecosistema TIC a Catalunya. 
 
En aquest sentit, l’objectiu va ser explicar amb claredat i transparència el procés que s’havia de dur a 
terme i animar a la col·laboració entre les diferents empreses per presentar-se als diàlegs.  
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La constitució d’unions temporals d’empreses, els acords de col·laboració entre elles i fins i tot les 
fusions són passos que el sector TIC català havia de fer per poder agafar la massa crítica que un 
procés d’aquestes característiques requeria.  
 
En aquest sentit, el Govern ha aprofitat aquest procés perquè el sector TIC català fes passes 
endavant en la seva transformació cap a un ecosistema que inclou un ampli model d’empreses: 
empreses petites centrades en productes i serveis nínxol, petites i mitjanes empreses, grups que 
comencen a tenir certa grandària i projecció, però també multinacionals que vulguin instal·lar alguna 
part del seu negoci a Catalunya.  
 

Una xarxa de país d’alta capacitat 
 
Una de les necessitats TIC de l’administració és la connexió de les seves seus amb alta capacitat. 
Però amb aquest contracte es vol anar més enllà d’una mera connexió a 100Mb a gairebé 5000 seus 
administratives de la Generalitat de Catalunya; aquesta xarxa, que ha d’estar desplegada en 4 anys, 
ha de connectar també les escoles, els centres de salut (Hospitals, CAPs, etc.), els centres de 
recerca i innovació, i els polígons industrials. A més, la xarxa ha d’estar disponible en mode majorista 
per a la resta d’operadores a uns preus regulats, per facilitar l’arribada al màxim de territori possible 
per a usos privats. 
  
D’aquesta manera, a través del desplegament d’aquesta xarxa d’alta capacitat, s’assolirà l’objectiu de 
cohesionar els serveis públics de la Generalitat de Catalunya tot multiplicant la seva potència de 
transmissió i facilitant la mateixa qualitat i l’accés als recursos a tots els serveis, independentment de 
l’indret de connexió. Es tracta per tant d’una inversió en infraestructures que ha de transformar la 
forma de treballar a la Generalitat i els serveis oferts a la ciutadania, tot augmentant la seva eficiència 
i la seva descentralització, i que ha de posar les bases tecnològiques per dotar Catalunya dels nivells 
de benestar i competitivitat necessaris per al futur del país. 
 
 
 

La cronologia del diàleg competitiu 
 
El 2 de gener de 2012, la Generalitat obre els sobres de les candidatures de les empreses a 
participar en els diàlegs competitius. Un total de 49 candidatures per als 4 diàlegs van ser rebudes en 
temps i forma, de les quals 32 eren UTEs,  

 

Diàleg Competitiu 
Candidatures 

presentades 

Nombre màxim de 

candidatures que 

s’acceptaran al diàleg 

Aplicacions 20 (13 UTEs) 12 

Equipament del lloc de treball i Servei 

Atenció Usuari (SAU) 10 (7 UTEs) 8 

Centre de Processament de Dades 

(CPD) 10 (8 UTE) 6 

Connectivitat i Telecomunicacions 9 (4 UTE) 8 
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El 23 de gener, la mesa de contractació del CTTI accepta les candidatures de 34 empreses o unions 

temporals d’empreses per participar en la fase de diàleg competitiu per al nou model TIC de la 

Generalitat de Catalunya, després d’estudiar i analitzar, segons els criteris de solvència establerts,  

les sol·licituds i la documentació aportada per les 49 empreses o unions temporals d’empreses 

(UTEs) que, en el termini fixat per a tal efecte, van manifestar el seu interès per concórrer a un o més 

dels quatre diàlegs convocats en aquest procés. 

La distribució d’empreses per a cadascun dels quatre diàlegs va ser la següent:  

Diàleg competitiu 
Candidatures 

presentades 

Empreses 

acceptades 

UTEs 

acceptades 

Aplicacions 20 12 8 

Equipament del lloc de treball i 

Servei Atenció Usuari (SAU) 
10 8 

6 

Infraestructura de Processament 

de Dades (CPD) 
10 6 

5 

Connectivitat i Telecomunicacions 9 8 4 

 
 
Empreses i UTEs participants del diàleg d’aplicacions. 
Altran Innovacions, SLU; Atos Spain, SA; Indra Sistemas, SA; T-System ITC Iberia, SAU; UTE 
Accenture, Coritel, Accenture Outsourcing; UTE Clúster Catalunya TIC (ABS Informàtica, Carlos 
Castillo Ingenieros, Concatel, Conzentra, Da Vinci, DOC6, KeApps, Lavinia, NAE, NEAR 
Technologies, Servicios Microinformática, SITEP, SMILE Ibérica, TECSIDEL, Vanture Corporate 
Group); UTE HP Española, SL -VASS Consultoría de Sistemas, SL; UTE IBM – INSA; UTE IECISA-
Zemsania; UTE ITTERIA (Seidor, Aventia, COM2002); UTE Tecnocom – Abast Solutions – Carver; i 
UTE TICXCAT (CastInfo, ISOCO, Opentrends, Nextret, UPCNet). 
 
Aquestes empreses, eren les que havien de proposar, durant la fase de diàleg, els mitjans adequats 
per millorar els processos de construcció i manteniment d’aplicacions, racionalitzar la demanda, 
reduir la cartera d’aplicacions i canviar les polítiques de compra d’actius i renovació. 
 
Empreses i UTEs participants del diàleg d’aprovisionament del lloc de treball. 
En aquest diàleg van participar les següents empreses i UTEs: HP Española; T-Systems Iberia, 
SAU; UTE Fujitsu - Canon - Microsistemes - Everis BPO; UTE IBM – INSA; UTE IECISA - Indra - 
Zemsania – EMTE; UTE Ricoh – France Telecom España - Orange Catalunya - CSC – Aventia; UTE 
Tecnocom – Unitronics; i UTE Telefonica España - Telefonica Soluciones. 
 
Aquestes van ser les encarregades, de perfilar les mesures de racionalització i foment de la 
competència en aquest àmbit previstes al nou model i que passaven d’una banda per la compra 
innovadora, l’homogeneïtzació per perfils i la virtualització del lloc de treball, i d’altra, per la creació 
d’un servei transversal d’atenció a l’usuari i una territorialització del suport. 
 
Empreses i UTEs participants del diàleg d’aprovisionament de serveis d’infraestructures de 
CPD. 
Les empreses i UTEs acceptades en aquest diàleg van ser: T-Systems Iberia, SAU;  UTE HP – 
Aventia; UTE IBM-INSA-Seidor; UTE Indra-Colt; UTE Telefónica España-Telefónica Soluciones; i 
UTE Unitecnics – COM2002 (Nexica). 
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En aquest diàleg, s’abordava la consolidació de data centers o CPDs per aconseguir economies 
d’escala, estalviar en l’operació i normalitzar les plataformes. Així mateix, en el procés de diàleg 
aquestes empreses havien de buscar les millors solucions per simplificar l’administració dels 
servidors i fomentar l’eficiència energètica.  
 
Empreses i UTEs participants del diàleg de connectivitat i telecomunicacions. 
En aquest diàleg van participar les següents empreses: Colt; Tradia; T-Systems; UTE Orange 
Catalunya – France Telecom España; UTE PIMESTIC (Adatel, Aggaros, APFutura, Eacom, Eurona, 
Foc, Istem, Optral, Spark, T-Partner); UTE Telefónica España SAU –Telefónica Móviles España 
SAU; UTE Unitecnics- Axia NGN; i Vodafone. 
 
Aquest diàleg integrava els àmbits de les infraestructures de connectivitat, els serveis de 
telecomunicacions i la radiodifusió. Com en els altres diàlegs, aquestes companyies havien d’aportar 
el seu coneixement i experiència durant la fase de diàleg per contribuir en el dibuix de les condicions i 
millors solucions per assolir, per exemple, un dels grans objectius de l’aplicació d’aquest nou model 
TIC de la Generalitat de Catalunya: una xarxa troncal d’alta capacitat per a totes les seus de la 
Generalitat, municipis i serveis públics estratègics que permeti convertir Catalunya en una societat 
digital de prestacions avançades.  
 
 
A partir d’aquí, el CTTI, va lliurar a les empreses participants un programa funcional en el qual es 
recollien els objectius d’estalvi, eficiència i transformació que l’Administració pretenia assolir en 
cadascun dels quatre diàlegs,  i que era el document base sobre el qual s’havia de treballar durant tot 
el procés. 
  
Així, i sempre partint d’aquest document base, durant la primera ronda de diàlegs les empreses 
participants van presentar una proposta de solució tècnica i un pla per a la transició i per a la 
transformació; durant la segona ronda van definir les millors solucions de model econòmic i de 
governança; i durant la tercera ronda, van concretar el model de costos,  i el model de contracte, 
recursos i actius que proposen. 
  
Cada ronda de diàleg va constar d’una o dues sessions per empresa, d’entre 6 i 8 hores de durada, 
en cadascuna de les quals van intervenir fins a 20 persones simultàniament (10 corresponents a 
l’Administració i 10 a l’empresa o unió temporal d’empreses), a les quals cal afegir les integrants dels 
diferents equips que van estar elaborant les propostes i donant suport tècnic durant tot el procés. 
Aquests indicadors donen una idea de la complexitat i magnitud de la fase de diàleg desenvolupada. 
 
Un cop tancada la fase de diàleg, la mesa de contractació del CTTI va decidir les quatre solucions 
finals (una per a cadascun dels diàlegs oberts) i, un cop definits els lots de contractació, va elevar la 
proposta de plecs al consell d’administració del CTTI, que va traslladar al Govern per a la seva 
aprovació. A partir d’aquí, les empreses participants en els diàlegs van ser convidades a presentar 
ofertes en base als plecs aprovats pel Govern. 
 

Llum verda a la contractació d’un nou model TIC  
 
El 19 de juny de 2012, amb cert retard sobre la planificació feta des dels equips tècnics, el Govern va 
donar llum verda a contractar el nou model TIC de la Generalitat de Catalunya, que pretén rebaixar la 
despesa de l’Administració en aquest àmbit i modernitzar els seus serveis, a partir de la millora 
tecnològica i l’eficiència pressupostària. El Consell Executiu va autoritzar el Centre de 
Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI) a realitzar els quatre contractes de 
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col·laboració público-privada que havien de servir per implantar el nou model. Es tractava dels 
contractes d’aprovisionament i manteniment d’aplicacions; aprovisionament del lloc de treball i suport 
a l’usuari; aprovisionament d’infraestructures de CPD, i aprovisionament de connectivitat i 
telecomunicacions. 
 
El 27 de juny, el Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  va enviar a les 
empreses que van participar en els diàlegs competitius corresponents  a l’aprovisionament i 
manteniment d’aplicacions i aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari del nou model TIC 
els plecs de les solucions finals aprovades per a cadascun d’aquests dos diàlegs per a que les 
empreses poguessin presentar les seves ofertes.  
 
El 6 de juliol, el Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  va enviar a les 
empreses que van participar en el diàleg competitiu corresponent  a l’aprovisionament de 
connectivitat i telecomunicacions del nou model TIC els plecs de la solució final aprovada per a 
aquest diàleg. 
 
Finalment, el 2 d’agost, el Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  va 
enviar a les empreses que van participar en el diàleg competitiu corresponent  a l’aprovisionament de 
serveis d’infraestructures de Centre de Procés de Dades (CPD) del nou model TIC, els plecs de la 
solució final aprovada per a aquest diàleg. 
 
 

Recepció d’ofertes i adjudicacions provisionals  
 
El 16 de juliol de 2012, el Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI) va 
procedit a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes presentades per les empreses 
interessades a adjudicar-se algun dels 15 lots corresponents als contractes de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat per l’aprovisionament i manteniment d’aplicacions de la Generalitat de 
Catalunya i per a l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari. 
 
En total, el CTTI va rebre 46 ofertes per al contracte d’aplicacions (de les quals eren UTEs) i 17 per al 
de lloc de treball i suport a l’usuari (de les quals 13 eren UTEs). 
 
El 27 de juliol, el Consell d’Administració del CTTI, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, F. 
Xavier Mena, va aprovar l’adjudicació provisional dels contractes corresponents a aquests dos 
àmbits.  
 
Adjudicació del contracte d’aprovisionament i manteniment d’Aplicacions 
 
El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament i 
manteniment d’aplicacions de la Generalitat de Catalunya es divideix en 11 lots, amb una durada de 
sis anys, amb un pressupost màxim de licitació de 427,06 milions d’euros i un pressupost anual 
màxim de licitació de 71,18 milions d’euros.   
 
Aquests imports representen un 26% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010. 
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APLICACIONS (6 anys) PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 427,06  M€ 

LOT DESCRIPCIÓ LOT 
PRESSUPOST MÀXIM 
LICITACIÓ 

ADJUDICATARI PROVISIONAL  

A1 Seguretat i Justicia  35,58 M€ T-Systems 

A2 
Seguretat i Justicia / 
Gestio documental / Arxiu 
/ GIS  

18,36 M€ T-Systems  

A3 Gestió RRHH  26,44 M€ T-Systems 

A4 
Institucional Gestió de 
Contractació / Continguts i 
Portals  

47,30 M€ UTE HP¿]Vass Consultoria 

A5 
Institucional / Gestió 
Econòmica / BI i reporting  

47,34 M€ 
 UTE Accenture¿]Accenture 
Outsourcing Services¿]Indra 
Sistemas  

A6 
Formació i Recerca / 
Components tecnològics / 
Arquitectura  

20,97 M€ UTE TICxCAT 

A7 
Formació i Recerca / 
Inventaris / Registres / 
Directoris  

22,24 M€ 
UTE ITTERIA (Seidor SA-Seidor 
Consulting-SBS Seidor-Aventia-
Com2002) 

A8 
Sociosanitari / Gestió 
expedients i tràmits 

66,61 M€ 
UTE IBM-INSA 
  

A9 Sociosanitari  43,29 M€ 
UTE ITTERIA (Seidor SA-Seidor 
Consulting-SBS Seidor-Aventia-
Com2002) 

A10 
Economia Productiva / 
Subvencions i ajuts / 
Interoperabilitat  

61,54 M€ Indra 

A11 
Economia Productiva / Kit 
administració comú  

37,37 M€ ALTRAN INNOVACIÓN 

  
  
Adjudicació del contracte d’aprovisionament del Lloc de treball i suport a l’usuari 
 
El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament del lloc de 
treball i suport a l’usuari de la Generalitat de Catalunya es divideix en 4 lots, amb una durada de vuit 
anys, amb un pressupost màxim de licitació de 564,21 milions d’euros i un pressupost anual màxim 
de licitació de 70,53 milions d’euros.  
Aquests imports representen un 35% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010. 
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LLOC DE TREBALL  
I SUPORT A L’USUARI 
(8 anys) 

PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 564,21 M€ 

LOT 
  

DESCRIPCIÓ LOT 
PRESSUPOST MÀXIM 
LICITACIÓ 

ADJUDICATORI PROVISIONAL 

LT1 Servei atenció a l’usuari 166,85 M€ 
UTE IECISA-INDRA-ZEMSANIA-
EMTE 

LT2A 

Serveis de provisió i 
operació de plataformes 
tecnològiques (àmbit 
organitzatiu 1) 

190,51 M€ 

UTE TELEFONICA DE ESPAÑA-
TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

LT2B 

Serveis de provisió i 
operació de plataformes 
tecnològiques (àmbit 
organitzatiu 2) 

106,85 M€ 
UTE FUJITSU TECHNOLOGY-
CANON-Microsistemes-Everis 
BPO  

LT2C 

Serveis de provisió i 
operació de plataformes 
tecnològiques (àmbit 
organitzatiu 3)  

100,00 M€ T-Systems 

  
El 26 de juliol, el CTTI va procedir a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes 
presentades per les empreses interessades a adjudicar-se algun dels 9 contractes de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
En total, el CTTI va rebre 18 ofertes, de les quals 11 corresponien a UTEs. 
 
El 8 d’agost, el Consell d’Administració del CTTI, presidit pel secretari general d’Empresa i Ocupació, 
Enric Colet, va aprovar l’adjudicació provisional dels contractes corresponents al diàleg de 
Connectivitat i Telecomunicacions. 
 
Adjudicació del contracte de Connectivitat i Telecomunicacions 
 
L’àmbit de col·laboració entre el sector públic i el sector privat de Connectivitat i 
Telecomunicacions es divideix en 9 contractes, amb una durada de 10 anys, amb un pressupost 
màxim de licitació de 634,63 milions d’euros i un pressupost anual màxim de licitació de 87,07 
milions d’euros.  
  

CONNECTIVITAT I TELECOMUNICACIONS PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 634,63  M€ 

CONTRACTE DESCRIPCIÓ 
PRESSUPOST 
MÀXIM 
LICITACIÓ 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL 

C1 Connectivitat 400 M€ 
UTE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA – TELEFÓNICA 
MÓVILES 

C2 Telefonia fixa, 48 M€ UTE TELEFÓNICA DE 
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CONNECTIVITAT I TELECOMUNICACIONS PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 634,63  M€ 

CONTRACTE DESCRIPCIÓ 
PRESSUPOST 
MÀXIM 
LICITACIÓ 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL 

videoconferència i xarxa 
intel·ligent 

ESPAÑA – TELEFÓNICA 
MÓVILES 

C3 Numeració especial 1,42 M€ 
UTE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA – TELEFÓNICA 
MÓVILES 

C4 Mobilitat 16 M€ VODAFONE ESPAÑA 

C5 Nus de comunicació i LAN 34,66 M€ COLT TECHNOLOGY 

C6 Gestió de LAN 69,60 M€ T-SYSTEMS ITC IBERIA 

C7 
Difusió i Transport 
Audiovisual i miscel·lània 
serveis de ràdio 

64,93 M€ No adjudicada 

C8 Torres de radiocomunicació 0 € Deserta 

C9 Banda Ampla Rural 0 € 
UTE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA – TELEFÓNICA 
MÒVILES 

  
En aquesta adjudicació es destaca el contracte C4, que permet un estalvi del 50% en la factura 
dels mòbils de la Generalitat de Catalunya respecte la despesa actual. 
  
Per la seva part, la factura en telefonia fixa, amb el nou contracte, també queda reduïda en més 
d’un 35%. 
  
El 7 de setembre, el CTTI va procedir a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes 
presentades per les empreses interessades a adjudicar-se adjudicar-se algun dels 6 contractes 
corresponents als 2 plecs del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a 
l’aprovisionament de serveis d’infraestructures de Centre de Procés de Dades (CDP) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En total, el CTTI va rebre 14 ofertes, de les quals 10 corresponien a UTEs. 
 
El 19 de setembre, el Consell d’Administració del CTTI, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, 
F. Xavier Mena, aprova l’adjudicació provisional dels contractes corresponents al diàleg de 
Connectivitat i Telecomunicacions. 
 
Adjudicació del contracte de serveis d’infraestructures de Centre de Procés de Dades (CDP) 
 
El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de serveis 
d’infraestructures de CPD de la Generalitat de Catalunya es divideix en 2 plecs (CPD Extern, que 
inclou, en 4 lots, el gruix dels sistemes d’informació de la Generalitat, i CPD Nucli, que inclou, en 2 
lots, els sistemes d’informació de seguretat i d’emergències de la Generalitat), amb una durada 
d’entre 6 i 10 anys, amb un pressupost màxim de licitació de 397 milions d’euros i un pressupost 
anual màxim de licitació de 45 milions d’euros. 
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Aquests imports representen un 35% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010. 
 
 
SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES 
DE CPD 

PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 397 M€  

CONTRACTE DESCRIPCIÓ 
PRESSUPOST 
MÀXIM LICITACIÓ 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL 

CPD Extern    

CPD1 

Serveis integrats de 
computació i 
administració 
d’infraestructures de 
procés de dades 

63,49 M€ 
UTE HP Española SL-Aventia 
Iberia SL 
 

CPD2 

Serveis integrats de 
computació i 
administració 
d’infraestructures de 
procés de dades 

136,22 M€ 

UTE IBM Global Services 
España SA – Ingenieria de 
Software Avanzados SA-
Seidor SA 
 

CPD3 

Serveis integrats de 
computació i 
administració 
d’infraestructures de 
procés de dades 

8,13 M€ 
UTE Unitecnic-Nexica 
 

CPD4 

Serveis integrats de 
computació i 
administració 
d’infraestructures de 
procés de dades 

126,91 M€ 
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 
 

CPD Nucli    

Lot 1 

Serveis 
d’infraestructura 
mainframe que donen 
suport als sistemes 
d’informació de 
l’entorn corporatiu i de 
seguretat 

18,31 M€ 

UTE IBM Global Services 
España SA – Ingenieria de 
Software Avanzados SA-
Seidor SA 
 

Lot 2 

Serveis 
d’administració de la 
plataforma mainframe 
i els serveis 
d’infraestructura i 
administració de les 
plataformes no 
mainframe que donen 
suport als sistemes 
d’informació de 
l’entorn de seguretat 

44,10  M€ 
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 
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Enllaços a totes les notes de premsa 
  
·         Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011 
·         Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011 
·         Nota de premsa del 2 de gener de 2012 
·         Nota de premsa del 23 de gener de 2012 
·         Nota de premsa del 7 de maig de 2012 
·         Nota de premsa del 19 de juny de 2012 
·         Nota de premsa del 27 de juny de 2012 
·         Nota de premsa del 6 de juliol de 2012 
·         Nota de premsa del 16 de juliol de 2012 
·         Nota de premsa del 26 de juliol de 2012 
·         Nota de premsa del 27 de juliol de 2012 
·         Nota de premsa del 2 d’agost de 2012 
·         Nota de premsa del 8 d’agost de 2012 
·         Nota de premsa del 7 de setembre de 2012 
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=126609&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=130451&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=133473&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=135634&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=147658&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=152883
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=153799&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=154939&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=156246&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=157564&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=157651&idioma=0&departament=26&canal=27
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=158095&idioma=0&departament=15&canal=16
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=158616&idioma=0&departament=26&canal=27
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=160808&idioma=0&departament=15&canal=16

