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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT PER A LA TRÀMITACIÓ D’URGÈNCIA DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT
OFFICE 365 DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (CONTR/2021/611).

1.- Descripció de l’actuació:
L’objecte de la present licitació és la contractació pel subministrament de les llicències Microsoft Office
365 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El subministrament indicat inclou les següents llicències Microsoft Office:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5
Microsoft 365 F3
Enterprise Mobility + Security E3
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2)
Visio Online Plan 2
Project Plan 3
SAAS BACKUP OFFICE 365 1 USER HOSTED STANDARD SUBSCRIPTION LICENSE INITIAL
12MO GOV

2.- Justificació del tràmit d’urgència:
En data 1 de setembre de 2021 es va tramitar un procediment obert de ref. PO45/21 amb número
d’expedient CONTR/2021/451 per la contractació de subministrament de renovació de llicències de
programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya on es va distribuir en 19 lots les necessitats de
llicenciament de FGC.
El lot 1 - Llicències Microsoft Office 365 i Veritas, el qual és ara objecte d’aquesta licitació, va quedar
desert.
Arrel de la declaració de desert s’ha detectat que els preus indicats per l’adquisició de les llicències del
lot 1- Llicències Microsoft Office 365 i Veritas era inferior al que s’estableix en el mercat i per tant, no es
pot tramitar un procediment negociat ja que es modificaria substancialment les condicions del contracte.
Així, donat que FGC necessita tenir aquests subministrament per la renovació de les llicències Microsoft
en data 23 de febrer de 2022, és una necessitat inajornable i doncs cal reduir els terminis d’acord amb
l’indicat a l’article 119 LCSP.
Així, el subministrament de llicències Microsoft office 365 són essencials atès que permeten crear,
compartir, emmagatzemar, col·laborar des de qualsevol lloc en qualsevol dispositiu informació. És una
solució homologada tècnicament per tots els tècnics i administratius que permet el servei habitual d’FGC.
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Aquest llicenciament garanteix el servei en el núvol i aplicacions de productivitat pels treballadors d’FGC,
complint amb requisits de seguretat de les dades permetent un accés segur als recursos de l'organització
i habilitant l'ús compartit segur de la informació.
Aquesta és una necessitat inajornable on l’adjudicació cal que sigui accelerada per raons d’interès públic
atès que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya utilitza diferents solucions de programari de Microsoft
office 365 en diferents àmbits i perfils del conjunt dels seus treballadors en el seu dia a dia necessàries
pel correcte desenvolupament de les tasques tant en el servei d’oficines con en els servei públic d’FGC.
En aquest sentit, per tal de poder disposar d’aquest servir a partir del dia 23 de Febrer de 2022, és
necessari la tramitació per urgència del procediment atès que aquestes solucions requereixen de la
renovació del llicenciament i per tant es fa indispensable la seva adquisició atès que per la seva utilització
requereixen de la seva renovació i no renovar-les comportaria l’aturada del servei de forma tranversal de
FGC implicant que sigui d’interès públic l’adquisició de les esmentades llicències i comportant que sigui
una necessitat inajornable.
Per tot lo anterior, a fi de garantir el servei , i atenent que es tracta d’una necessitat inajornable que ha
d’estar en funcionament el dia 23 de febrer de 2022 es requereix la contractació pel subministrament de
llicències Microsoft office 365 per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de forma urgent e
inajornable, i en aquest sentit es sol·licita la seva tramitació per procediment d’urgència d’acord l’article
119 de la LCSP.
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