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TIC I GESTIÓ TERRITORIAL
Expedient: 2020/2841
Assumpte: INFORME DEL RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER A L’ACTUALITZACIÓ I

SUPORT DE LES LLICÈNCIES DEL PRODUCTE HORIZON 7.0 STANDARD DEL FABRICANT
VMWARE PER POSSIBILITAR UN CONTRACTE D’EMERGÈNCIA.
INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ PER EMERGÈNCIA PER A
L’ACTUALITZACIÓ I SUPORT DE LES LLICÈNCIES DEL PRODUCTE HORIZON 7.0
STANDARD DEL FABRICANT VMWARE
1.- ANTECEDENTS
1.1. La Junta de Govern Local del dia en data 15 de desembre de 2016 es va adjudicar el
contracte del subministrament per a la modernització i adequació per a la plataforma
d’administració electrònica integral i la millora energètica en el CPD i els llocs de treball, a
l’empresa IN2IN i es va subscriure el contracte en data 29 de desembre de 2016.
Aquest contracte inclou d’entre d’altres el subministrament i suport de les llicències del producte
Horizon 7.0 Standard del fabricant VMWARE. Aquesta subscripció es dona d’alta en data 4 de
maig de 2017 amb una durada de 3 anys.
1.2.- Tot i que el contracte es liquida el 4 de setembre de 2018, la subscripció de les llicències no
finalitza fins el 4 de maig de 2020.
1.3.- Justificació de la necessitat:
Des de fa anys, l'estratègia de la Unitat TIC de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es basa en
l'ús creixent i extens de tecnologia virtual dels recursos disponibles i en concret en la virtualització
del lloc de treball, disponibilitat del lloc de treball en entorns multi dispositiu, en mobilitat i treball
remot, certificant el funcionament amb totes les eines d’administració electrònica i accés segur a
les plataformes de gestió.
D'aquesta manera, amb l'aposta realitzada sobre els productes del fabricant Vmware, es
virtualitzen recursos tècnics de computació, però també de xarxa, seguretat i emmagatzematge,
així com es dissenyen solucions de contingència per al cas d'incidències sobre entorns productius.
La situació actual pel que fa a necessitats d'entorns virtuals i més concretament de teletreball,
obliga a mantenir les llicències i fa que sigui totalment obligatori i necessari la renovació per
emergència sobre aquest producte actualment desplegat .
2.- IMPOSSIBLITAT DE TRAMITAR UN NOU CONTRACTE
2.1. La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només la declaració
per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una situació d’emergència d’importància
internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó també la declaració de
l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que
regula la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; declaració que ha
vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret-Llei 7/2020, de
12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19.
Cal fer esment que la declaració de l’Estat d’Alarma inicial per 15 dies ha estat prorrogada pel Ple
del dia 25 de març, fins a les 00.00 hores del diumenge 12 abril, cosa que agreuja la dificultat de
tramitació administrativa d’un contracte nou.
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2.2. La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte dels seus
efectes en el municipi de Calonge i Sant Antoni incideixen directament en la prestació de serveis i
l’activitat municipal, l’Ajuntament ha anat prenent les mesures necessàries per protegir la salut i la
seguretat de la seva ciutadania, les quals requereixen l’adaptació en la prestació dels serveis
municipals, en l’activitat pública i administrativa, de conformitat amb la legalitat.
2.3. El Decret d’alcaldia número 939 del 19 de març de 2020, ordenà el confinament al domicili
particular del personal municipal, juntament amb altres mesures, així com els instruccions pel
manteniment dels serveis essencials. Aquesta situació ha comportat una reducció dràstica de les
activitats administratives alhora que ha resultat necessari habilitar la possibilitat del teletreball per
alguns empleats municipals, accions que han consumit la major part de la capacitat productiva, de
manera que no han existit els recursos necessaris per possibilitar les licitacions de contractes que
haguessin substituït les vigents en contractes de subministraments i de serveis de tracte
successiu.
2.4. Aquesta situació d’emergència a fet impossible donar compliment a la planificació de gestió
contractual prevista. Tota la documentació per iniciar el tràmit d’una nova licitació es troba
preparada i es pretenia arribar a fer una nova contractació abans de la caducitat del producte de
referència, però per les circumstàncies esmentades en els punts anteriors, ha estat impossible
començar la seva tramitació.
2.5. A tot l’anterior s’afegeix la impossibilitat d’iniciar nous contractes segons es determina a la DA
3a del RD 463/2020, ja esmentat, que suposa, de fet, una suspensió automàtica de tots els
procediments que tramitin les entitats del sector públic i l’inici de nous, i això sense distinció de
subjectes ni de procediments, llevat que siguin directament relacionats amb la lluita contra la
infecció o serveis essencials, els quals es poden tramitar per emergència.
3.- JUSTIFICACIÓ DE L’EMERGÈNCIA
Davant de la situació creada per a la contractació suport de les llicències del producte Horizon
7.0 Standard del fabricant VMWARE. entenem que ens trobem en una situació d’emergència per
possibilitar la contractació, com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel COVID-19 en
tant que afecta a la necessitat de garantir l’execució de serveis essencials de l’ajuntament i que
les mesures adoptades en la declaració de l’alarma social poden impedir o dificultar la seva
prestació.
Examinades totes les opcions de contractació, només resulten possibles les opcions de portar a
terme un contracte menor pont o una contractació d’emergència.
Com sigui que aquest contracte seria de caràcter repetitiu i que ja ha estat licitat en altres
ocasions, es considera més adient la contractació d’emergència.
4.- CONCLUSIONS
Davant la necessitat urgent de mantenir els actuals serveis de suport de les llicències del
producte Horizon 7.0 Standard del fabricant VMWARE , s´informa favorablement declarar
l’emergència per a la contractació pública del servei esmentat pel termini màxim d’1 any (en el ben
entès que és l’únic termini que admet el mercat actual).
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica
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