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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER APROVAR LA 
FORMALITZACIÓ DE LA DESPESA PLURIANUAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

ANTECEDENTS 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) contractarà serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les Universitats participants amb el propòsit de satisfer les necessitats actuals i 
poder evolucionar cap a un model de serveis unificats de telecomunicacions, amb una migració 
progressiva a sistemes i serveis de telefonia basats en IP, amb la finalitat d’aconseguir el millor 
escenari global, amb una reducció dels costos de cada Universitat i una major coherència 
tecnològica entre les Universitats. 

El pressupost màxim es refereix al dimensionat dels serveis que s’especifiquen als plecs però 
aquest dimensionament podrà canviar per adequar-se a les necessitats de la UPC. 

La licitació s’estructura en 4 Lots i cada Universitat ha determinat els Lots i els serveis en què 
participa. 

DATA D’INCORPORACIÓ 

La UPC s’incorporarà progressivament a aquests serveis consorciats, a mesura que finalitzin els 
contractes actuals, d’acord amb el següent calendari: 

Data incorporació 

Lot 1: Serveis d’interconnexió i telefonia fixa  1 desembre 2014 (fix) i  
1 juny 2016 (interconnexió) 

Lot 2: Serveis telefonia mòbil de veu i dades  1 juny 2015 
Lot 3: Serveis de manteniment d’equips de telecomunicacions TMD  1 octubre 2014 
Lot 4: Serveis de manteniment d’equips de telecomunicacions IP  La UPC no s’incorporarà 

ANUALITATS 

L’import màxim previst inicialment pels dos primers anys de contracte serà de 725.937,08 € amb 
el 21% d’IVA inclòs, distribuïts en les següents anualitats: 

2014 2015 2016 

Lot 1: Serveis d’interconnexió i telefonia fixa   9.442,84 €       113.310,45 €   165.405,79 € 

Lot 2: Serveis telefonia mòbil de veu i dades         0,00 €        154.699,71 €  198.898,59 € 

Lot 3: Serveis de manteniment d’equips de telecom. TMD  10.522,16 €          42.089,85 €   31.567,69 € 

Lot 4: Serveis de manteniment d’equips de telecom. IP           0,00 €                0,00 €                 0,00 €  

    19.965,00 €      310.100,01 €   395.872,07 € 

El contracte tindrà una durada mínima de dos anys i serà prorrogable dos anys més, fins l’any 
2018 com a màxim, mitjançant dues pròrrogues d’un any. 



PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
S’encarregarà al CSUC la formalització dels contractes amb els proveïdors, els quals seran 
d’aplicació a les Universitats que hi participen. En aquests contractes es determinarà l’abast 
concret de les prestacions i serveis en què participen cadascuna de les Universitats, així com el 
preu màxim corresponent. 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
La inversió anirà a càrrec de les següents partides pressupostàries del pressupost de despeses de 
la UPC per a l’any 2014, o equivalent d’exercicis posteriors, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries: 
 
         Import 2014 
        
 G/22200/GEN del Centre Gestor 025000               19.965,00 € (IVA inclòs) 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

L’article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que el Consell 
Social haurà d’aprovar, a proposta del Consell de Govern, la despesa plurianual de la universitat. 

En virtut del que precedeix, es formula la següent 

 

PROPOSTA D’ACORD 

Aprovar la contractació de serveis  de telecomunicacions corporatives amb un pressupost màxim 
de 725.937,08 €  (amb el 21% d’IVA inclòs) per a la seva posterior aprovació pel Consell Social, si 
escau. 
 
 
 
 

Delegat del Rector per a la Política TIC  

Sebastià Vila Marta 

 

 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2014 
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