Sistemes d'Informació
Núm. Exp.: 2021/20076
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE L’ADJUDICACIÓ BASAT EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES LLICÈNCIES DE
PROGRAMARI AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.09).
SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (ACM) DE MATERIAL
INFORMÀTIC I LLICÈNCIES
- Objecte del Contracte:
MATERIAL PER COMUNICACIÓ
. WORKSTATION (lot.15 modalitat rènting) I MONITORS (lot.13 modalitat compra)
El departament de comunicació treballa fent vídeos i altres materials audiovisuals que
requereixen molta capacitat de memòria i emmagatzematge. Tenint en compte que per a
poder treballar amb projectes de vídeo complexos es requereix un mínim de tarja gràfica i els
pc que utilitzem a l'Ajuntament no la tenen degut a que els utilitzem per a tasques purament
administratives, proposem l'adquisició d'una workstation amb una tarja gràfica adient per
aquestes tasques d'edició.
Recomanem adquirir la Workstation Lenovo Ts P340 (Tower) lot 15 en modalitat rènting amb
opció a compra que ofereix BBVA, es el mateix model que vam adquirir amb anterioritat
perquè no comporti incompatibilitats tècniques o altres dificultats pel seu ús.
Per a que el treball d'edició sigui òptim serà necessari també canviar els monitors per uns de
27" a cada lloc de treball del departament, en aquest cas proposem l’adquisició de 6
monitors del model iiyama Prolite XUB2792HSU-B1 27" (lot 13. modalitat compra) que
ofereix l'empresa ICOT per ser l’oferta més valorada en la classificació de les proposicions
presentades en l’Acord Marc en quan als criteris de judici de valor i d’apreciació automàtica i
a més la seva configuració satisfà plenament les necessitats de la nostra corporació.
. ADOBE (lot.1 Accessoris, complements i serveis segons clàusula 17 PCAP)
El departament de Comunicació utilitza les llicències creative cloud per difondre la
informació a la ciutadania mitjançant els canals : la revista El Castell, la publicació digital El
Castell.org, l’emissora Ràdio Castelldefels, la plataforma de televisió per internet
Castelldefels TV, a més de l’edició de fulletons, cartells i altres materials. Actualment tenen
10 llicències però en necessiten 13 per a cobrir tots els llocs de treball.
Proposem l’adquisició durant tres anys de les següents llicències de l’escandall d’Accessoris
del lot 1 accessoris, complements i serveis segons clàusula 17 PCAP amb l’empresa ICOT.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14157771351124563146 a la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

- 3 llicències de creative cloud amb data de caducitat 31/12/24 afegides al contracte que ja
tenim per tal d’unificar la data de caducitat de totes les llicències adquirides anteriorment i
que no comporti incompatibilitats tècniques o altres dificultats pel seu ús
. PORTÀTIL MACBOOK AIR (lot.6 modalitat compra)
El Director de comunicació, comerç i turisme ens ha fet saber la seva necessitat. Degut a que
ha d’estar connectat durant les 24 hores del dia tant des de l’Ajuntament com des de fora de
l’oficina per a poder realitzar tasques vinculades a xarxes socials, actualització i manteniment
de les webs municipals, tasques de disseny i compaginació, promoció comercial i turística, es
fa necessari disposar d’un portàtil.
En aquests moments, la infraestructura tècnica de què disposa el treballador se circumscriu a
l'ordinador de taula de la seva oficina, i un telèfon mòbil. Donades les necessitats creixents
comunicatives, i la necessitat que estigui operatiu durant llargues jornades, cal fer la compra
d’un portàtil perquè pugui donar resposta a totes aquestes necessitats plantejades.
Des d’Informàtica pensem que la millor opció per les necessitats particulars d’aquest lloc de
treball és un macbook air, així que proposem l’adquisició d’un macbook air lot 6. en
modalitat compra amb l’empresa Semic, per ser l’oferta més valorada en la classificació de
les proposicions presentades en l’Acord Marc en quan als criteris de judici de valor i
d’apreciació automàtica i a més la seva configuració satisfà plenament les necessitats de la
nostra corporació
PORTÀTILS (lot.16 modalitat rènting) , DOCKS I MALETINS (lot.16 Accessoris i complements
i serveis segons clàusula 17 PCAP)
Amb l’extensió del teletreball com a forma ordinària de prestació, s’ha determinat que
alguns llocs de treball especialment rellevants haurien de disposar de la capacitat de
connectivitat remota a l’Ajuntament de manera prioritària, per això s’ha de dotar
tecnològicament aquest llocs per poder treballar més fàcilment amb mobilitat entre
l’Ajuntament i fora d’aquest. Per això és necessari disposar tant d’un portàtil com d’un
dispositiu de connexió dock que permeti transformar un portàtil en un dispositiu de
sobretaula.
Proposem l’adquisició de:
 50 portàtils Lenovo ThinkBook 15 IIL lot 16. en modalitat de rènting amb opció a
compra amb l’empresa BBVA
 50 docks Lenovo thinkpad usb-c dock de l’escandall d’Accessoris del lot 16 accessoris,
complements i serveis segons clàusula 17 PCAP en modalitat de rènting amb opció a
compra amb l’empresa BBVA
 50 maletins per a poder transportar els portàtils lot 16 accessoris i complements i
serveis segons clàusula 17 PCAP amb l’empresa BBVA.
Per ser el mateix model que vam adquirir amb anterioritat i no comporti incompatibilitats
tècniques o altres dificultats pel seu ús.

DISCS DURS PER AMPLIAR ELS PC’S ANTICS (lot.1 Preus Complementaris segons clàusula 17
PCAP)
Els discos durs SSD són necessaris per a l'adaptació dels 175 equips Lenovo de sobretaula
que tenim a l’Ajuntament a Windows 10, aquests discos proporcionen als equips una
velocitat de lectura i escriptura molt superior als discos tradicionals, compensant així els
majors requeriments del nou sistema operatiu i allargant la vida útil dels equips que ja
comencen a presentar mancances després de 5 i 6 anys d'ús.
Proposem l’adquisició de 175 discos durs (SSD 240 Gb SATA) de l’escandall d’Accessoris,
complements i serveis segons clàusula 17 PCAP amb l’empresa Semic.
ORDINADORS DE SOBRETAULA (lot.15 modalitat rènting)
Tot i aprofitar els 175 ordinadors gràcies als disc durs, hem de seguir renovant el parc
tecnològic ja que es va envellint amb el pas del temps i alguns equips necessiten ser
substituïts per equipament més nou amb més capacitat i rendiment, per assolir els mínims
que avui es demanen a un equip de sobretaula d’oficina. Aquests equips més antics no són
compatibles a la modificació instal·lant-los un disc dur per tant el model Hp ProDesk 400 G7
SSF és el que millor s’ajusta a les nostres necessitats.
Proposem l’adquisició de 136 equips de sobretaula Hp ProDesk 400 G7 SSF lot.15 PC-Avançat
I5 en modalitat rènting amb opció a compra, 136 cables xarxa CAT6 RJ45 per a la seva
instal·lació, la clonació i els serveis d'instal·lació de l’escandall d’Accessoris, complements i
serveis segons clàusula 4 del PTT amb l’empresa ICOT per fer un repartiment proporcional i
equitatiu entre tots els proveïdors seleccionats.
MATERIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA
La necessitat d’aquesta compra ve marcada, perquè tot i que el Centre de Promoció
Econòmica La Guaita ja disposa d’equips informàtics per impartir formació, aquests han
quedat obsolets i en l’actualitat en les convocatòries de subvenció de les formacions que
estem sol·licitant mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, venen definits uns requisits
tècnics mínims que aquests equips no compleixen. Juntament amb això s’està iniciant la
posada en marxa d’un espai de divulgació digital a l’equipament del nou Centre Cívic Vista
Alegre, on es vol portar a terme tota una programació de formacions en l’àmbit tecnològic
que apropi aquest tipus de recursos a la ciutadania de Castelldefels.
Des del mòdul de Capacitació digital i creació 3D, s’hauran d’adquirir llicències per a
programes d’edició com Photoshop o Illustrator, entre d’altres, proposem la compra del
paquet Creative cloud que engloba diverses llicències.

Es proposa la compra del següent material informàtic per a dotar les aules de promoció
econòmica per tal de potenciar el coneixement digital i minimitzar la bretxa digital entre la
població del municipi:
- 21 ordinadors de sobretaula Workstation HP Z2 lot 1. Modalitat de compra amb l’empresa
ICOT.
- 21 ampliacions de memòria a 16Gb de l’escandall d’Accessoris, complements i serveis
segons clàusula 4 del PTT amb l’empresa ICOT
- 29 monitors de 24” lot 13. modalitat compra amb l’empresa ICOT per ser l’oferta més
valorada en la classificació de les proposicions presentades en l’Acord Marc en quan als
criteris de judici de valor i d’apreciació automàtica
- 32 portàtils HP ProBook 640 G8 lot 2. modalitat de compra amb l’empresa ICOT
- 32 ampliacions de memòria a 32Gb de l’escandall d’Accessoris, complements i serveis
segons clàusula 4 del PTT amb l’empresa ICOT
- 40 ratolins i 8 teclats de de l’escandall d’Accessoris, complements i serveis segons clàusula
17 PCAP amb l’empresa ICOT
- 7 llicències de Creative Cloud (educatives) per 1 any de l’escandall d’Accessoris del lot 1
accessoris, complements i serveis segons clàusula 17 PCAP amb l’empresa ICOT per ser la
mateixa empresa que ens va servir amb anterioritat les llicències i no comporti
incompatibilitats tècniques o altres dificultats pel seu ús
- Resum de les necessitats a satisfer:















3 Subsccripcions a Creative Cloud durant 3 anys
6 monitors 27”
1 workstation
1 macbook air
50 portàtils
50 docks
50 maletins
175 discs durs
136 equips sobretaula
32 portàtils promoció (amb ampliació)
21 equips sobretaula promoció (amb ampliació)
29 monitors
Ratolins i teclats
7 llicències Creative Cloud educatiu per 1 any

- Proposta d’adquisició:
Es proposa adquirir el següent producte, pel sistema de compra:
Unitats

Producte/Servei

Preu unitari
(IVA no inclòs)

Preu total
contracte sense
IVA

Empresa

(Preu complementari clàusula
17 PCAP) Creative cloud
(lot.13) Monitor iyama 27”

3

2.076,00

6.228,00

ICOT

6

172,00

1.032,00

ICOT

(lot.6) MacBook air

1

1.035,94

1.035,94

Semic

(Preu complementari clàusula
17 PCAP) SSD 240Gb SATA
(lot.1) Workstation HP Z2

175

24,00

4.200,00

Semic

21

1.178,00

24.738,00

ICOT

(Accessoris clàusula 4 PTT)
Mòdul 16Gb
(lot.13) Monitor iyama 24”

21

93,00

1.953,00

ICOT

29

122,00

3.538,00

ICOT

(lot.2) Portàtil HP Probook 640

32

858,00

27.456,00

ICOT

(Accessoris clàusula 4 PTT)
Mòdul 32Gb
(Preu complementari clàusula
17 PCAP) Teclats
(Preu complementari clàusula
17 PCAP) Ratolins
(Preu complementari clàusula
17 PCAP) Creative Cloud 1 any

32

165,00

5.280,00

ICOT

8

14,00

112,00

ICOT

7

280,00

ICOT

330,00

2.310,00

ICOT

40
7

Es proposa adquirir el següent producte, pel sistema de rènting:

Unitats

Producte/Servei

Preu unitari
(IVA no inclòs)

Preu total
contracte sense
IVA

*lloguer mensual

**inclou opció compra

Empresa

(lot.15) Workstation

1

*27,85

1.364,65**

BBVA

(lot.16) Portàtils Lenovo
Thinkbook 15 IIL
(Accessoris lot.16) Dock

50

*15,40

37.730,00**

BBVA

50

*3,52

8.624,00**

BBVA

(Accessoris lot.16) Maletins
portàtil
(lot.15) Equips HP ProDesk 400
G7 SSF
(Accessoris clàusula 4 PTT
Imatge i instal.lació

50

*0,3

735,00**

BBVA

136

*11,21

74.703,44**

ICOT

136

*2,10

13.708,24

ICOT

- Preu, pressupost i exercici pressupostari
Tenint en compte que hi ha despeses de compra i de rènting amb opció a compra:
El total de la despesa corresponent a aquesta contractació en modalitat de compra és de
94.577,16€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 78.162,94€ euros, pressupost net i
16.414,22 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
El total de la despesa corresponent a aquesta contractació en modalitat rènting amb opció a
compra és de 165.607,73 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 136.865,89
euros, pressupost net i 28.741,84 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%.
La despesa corresponent a aquesta contractació per al 2022 anirà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries:
Modalitat compra
Aplicació pressupostaria Projecte
23/9200/62600/AREA23 INV_MIN_0001

Import
Empresa
(iva inclòs)
8.784,60 ICOT

61/2410/2269906
DESP_PRO_0230
23/9200/62600/AREA23 INV_MIN_0001

2.795,10 ICOT
6.335,49 SEMIC

31/9200/62200

INV_APT_0269 FABLAB VISTA
ALEGRE

76.661,97 ICOT

Material
3Creative cloud i monitors
27”
7 Creative Cloud
Macbook air, 175 discs
durs
Material Promoció
econòmica (21
workstations, 29 monitors
de 24”, 32 portàtils)

Modalitat rènting
Aplicació pressupostaria Projecte
23/9230/21601/AREA19 --

Import
Empresa
(iva inclòs)
17.465,93 ICOT

23/9230/21601/AREA19 --

9.572,07 BBVA

Material
136 pc’s HP ProDesk 400
G7+ instal.lació
Workstation,
portàtils,
docks, maletins

En cas del rènting de la Workstation, portàtils, docks i maletins amb BBVA i dels ordinadors
de sobretaula amb ICOT, la despesa plurianual serà:
A.pressupostària
Workstation, portàtils, docks, maletins
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
136 pc’s HP ProDesk 400 G7+ instal.lació
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
23/9230/21601/AREA19
**inclou quota opció a compra

Exercici

Total iva inclòs

Empresa

2023
2024
2025
2026

14.358,10
14.358,10
14.358,10
**5.982,54

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA

2023
2024
2025
2026

26.198,89
26.198,89
26.198,89
**10.916,21

ICOT
ICOT
ICOT
ICOT

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
- Durada del contracte:
El subministrament de les subscripcions de les llicències tindrà una durada fins al 31/12/24
d’aquesta manera la data coincideix amb les 10 llicències Creative Cloud que ja tenim.
El renting dels equips: Workstation, 50 portàtils, 50 docks, 50 maletins, tindrà una durada de
48 mesos més una quota per a l’opció a compra, prorrogable segons PCAP de l’acord marc.
El renting dels 136 equips de sobretaula HP ProDesk 400 G7 tindrà una durada de 48 mesos
més una quota per a l’opció a compra ICOT, prorrogable segons PCAP de l’acord marc.
- Responsable del contracte i regidoria de la que depèn:
Nomenar responsable del contracte a Jose Luis Guerrero Pérez, cap de la secció de sistemes
d’informació que depèn de la Regidora-delegada de Presidència, comunicació, noves
tecnologies, serveis socials i dependència.
Responsable del contracte

Conforme,

