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1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
L’objecte d’aquest plec és la definició de les condicions que han de complir els
subministraments de:
1. 7 equips de sobretaula amb monitors
2. 21 equips portàtils pels regidors
3. 2 equips portàtils per ús intern de l’Ajuntament
4. 1 equip de sobretaula millorat
5. 2 monitors per altres dependències
de l’Ajuntament i els Patronats municipals que en depenen.

2. SITUACIÓ INICIAL
Amb la propera implantació de noves eines d’administració electrònica a l’Ajuntament i
la renovació dels càrrecs electes de la nova Corporació, es fa necessari proporcionar
als nous regidors equips personals que els permetin participar en les decisions dels
òrgans municipals.
Així mateix, es necessari renovar dos equips portàtils d’ús intern de l’Ajuntament que
han quedat obsolets. També, l’increment de llocs de treball i la necessària renovació
del parc informàtic de l’Ajuntament, fan necessari adquirir 7 equips de sobretaula.
Addicionalment, és necessari un equip de sobretaula, amb requeriments específics,
destinat a la Policia Local.
També es necessari adquirir dos monitors per substituir els avariats.

3. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR
Les necessitats a cobrir es satisfaran mitjançant l’adquisició dels diferents equips
mitjançant lots.

3.1. Lot 1. 7 Equips de sobretaula
Es requereixen 7 equips de sobretaula, per diferents dependències de l’Ajuntament,
amb les següents característiques mínimes:
1.1.

CPU (Model, nuclis)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

RAM, tipus
Disc
Gràfics
Ports

1.6.

Garantia

Intel i3-8100 o AMD Ryzen3 2200G,
qualsevol dels dos de 4 nuclis
4 GB, DDR4
256 GB SSD.
Intel UHD 620 o Radeon Vega 11
4 ports USB 3.1;
1 port RJ45;
1 port VGA;
1 port DP 1.2
4 anys de garantia in situ, màxim al següent
dia laborable
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1.7.

Monitor

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Sistema Operatiu
Connexió a LAN
Ratolí
Teclat

23 polsades IPS LED;
Resolució FHD (1920x1200) a 60 MHz;
Entrades: 1 VGA i 1 Display Port 1.2;
Temps de resposta mínima de 5 ms;
Ajustable en alçada
Windows 10 Pro instal·lat
Targeta Ethernet 1000 Mbps
1 USB optical mouse
Espanyol,
amb
lector
de
targetes
intel·ligents incorporat, amb connexió USB

Millores a valorar:
1.1.

CPU

1.2.
1.3.
1.4.
1.7.

RAM
Disc
Gràfics
Monitor

Intel i5-8500 (6 nuclis) o AMD Ryzen52400G,
8 GB, DDR4
512 GB SSD.
Intel UHD 630 o Radeon R7 430 2GB
De més de 23 polsades;
Resolució major de 1920x1200 a 60 MHz;

3.2. Lot 2. Equips Portàtils pels regidors
Es requereixen 21 pels càrrecs electes de l’Ajuntament, que hauran de satisfer les
següents característiques mínimes:
2.1.
2.2.

Pantalla
CPU

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

RAM
Disc
Gràfics
Ports

2.7.

Garantia

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Sistema Operatiu
Bateria
Seguretat
Altres

13,3 o 14 polsades FHD LED
Intel i3 o AMD Ryzen3, qualsevol dels dos
de 2 nuclis, a 2,3 Ghz
4 GB, DDR4
128 GB SSD
Intel HD 620 o AMD Radeon
Wifi 802.11 ac;
1 Bluetooth 4.2;
1 USB 3.1
4 anys de garantia in situ, màxim al següent
dia laborable
Windows 10 Pro 64 instal·lat
3 cel·les
Sense gravadora DVD
Adaptador CA d’alimentació elèctrica

Millores:
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2.2.

CPU

2.3.
2.4.

RAM
Disc

Intel i5 o AMD Ryzen equivalent en
prestacions, qualsevol dels dos de 4 nuclis
a 3,7 Ghz
8 GB, DDR4
256 GB SSD

3.3. Lot 3. Equips Portàtils per ús intern
Es requereixen 2 equips portàtils per substituir els equips que han quedat obsolets, que
satisfaran les següents característiques:
3.1.
3.2.

Pantalla
CPU

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

RAM
Disc
Gràfics
Ports

3.7.

Garantia

3.8.
3.9.
3.11.
3.10.

Sistema Operatiu
Connexió a LAN
Sortida de vídeo
Bateria

Millores:
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Pantalla
RAM
Disc
Gràfics
Ports

13,3 o 14 polsades
Intel i5 o AMD Ryzen equivalent, qualsevol
dels dos de 4 nuclis a 3,7 Ghz
8 GB, DDR4
128 GB SSD
Intel HD 620 o AMD Radeon
Wifi 802.11 ac;
1 Bluetooth 4.2;
1 USB 3.1
4 anys de garantia in situ, màxim al següent
dia laborable
Windows 10 Pro 64 instal·lat
Targeta Ethernet 1000 Mbps
HDMI amb un convertidor a VGA
3 cel·les

15 polsades
16 GB DDR4
256/512 GB SSD
Intel UHD 620 o AMD Radeon Pro 2GB
1 Bluetooth 5.0;
2 USB 3.1

3.4. Lot 4. Equip de sobretaula per la Policia Local
Es requereix 1 equip de sobretaula, destinat a la Policia Local, que compleixi les
següents característiques mínimes:
4.1.

CPU

Intel i5-8500 o AMD Ryzen 5, qualsevol dels
dos de 6 nuclis
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

RAM
Disc
Gràfics
Ports

4.6.

Garantia

4.7.

Monitor

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

Sistema Operatiu
Connexió a LAN
Ratolí
Teclat

Millores:
4.1.
CPU
4.2.
4.3.
4.4.
4.7.

Memòria RAM
Disc
Gràfics
Monitor

8 GB, DDR4
256 GB SSD
Intel UHD 630 o Radeon Vega 11
4 ports USB 4.1;
1 port RJ45;
2 ports DisplayPort 1.2
4 anys de garantia in situ, màxim al següent
dia laborable
2 monitors, de 24 polsades;
Resolució mínima de 1920x1200 a 60 MHz;
Entrades: 1 VGA i 1 Display Port 1.2;
Temps de resposta mínima de 5 ms;
Altaveus integrats o opcionals
Windows 10 Pro instal·lat
Targeta Ethernet 1000 Mbps
1 USB optical mouse
Espanyol,
amb
lector
de
targetes
intel·ligents incorporat, amb connexió USB

Intel i-7 de 8 nuclis;
AMD Ryzen7 PRO 2700 amb 8 nuclis
16 GB, DDR4
512 GB SSD
Intel UHD 630 o Radeon Vega 11
2 monitors de 27 polsades;
Resolució mínima de 1920x1200 a 60 MHz;

3.5. Lot 5. Monitors
Es requereixen 2 monitors que compleixin les següents característiques mínimes:
5.1. Grandària en polsades
5.2. Resolució
5.3. Entrades analògiques/digitals

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Multimèdia
Rati contrast
Garantia
Altres

24 polsades
FHD 1920x1080 @ 60 MHz
VGA;
HDMI i Display Port 1.2 compatibles amb
HDCP
Altaveus
5.000.000:1 Dinàmic
4 anys in situ, màxim al següent dia laborable
Ajustable en alçada

Millores:
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5.1. Grandària en polsades
5.2. Resolució
5.7. Altres

27 polsades
UHD 3840x2160 @ 60 MHz
Webcam integrada amb micròfon i altaveus

4. CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT
Amb caràcter general per a cada lot, qui resulti adjudicatari nomenarà un Interlocutor
del Contracte, que en serà el seu responsable i que serà l’interlocutor vàlid pel
Departament de Serveis Informàtics de l’Ajuntament. L’interlocutor del contracte
gestionarà el lliurament dels equips del respectiu contracte.

4.1. Terminis de lliurament
El terminis de lliurament per al subministrament dels equips de tots els lots és el
següent:
Lot 1. 7 equips de sobre taula: 21 dies.
Lot 2. 21 equips portàtils pels regidors. 21 dies.
Lot 3. 2 equips portàtils per ús intern. 21 dies.
Lot 4. 1 equip de sobretaula per la policia local. 21 dies.
Lot 5. 2 monitors. 21 dies.

4.2. Lloc de lliurament
El lloc de lliurament per al subministrament dels equips de tots els lots és el
Departament de serveis informàtics i d’Estadística de l’Ajuntament de Vila-seca. Plaça
de l'Església, 26; 43480 Vila-seca (Tarragona).

5. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE
5.1. Qualitat
Durant el lliurament dels equips dels diferents contractes, l’Ajuntament de Vila-seca
podrà rebutjar els equips que no tinguin un funcionament correcte. L’adjudicatari vindrà
obligat a substituir-los immediatament amb una demora màxima de 3 dies hàbils.

5.2. Requisits addicionals de seguretat
5.2.1. Accés als locals de tractament
Per al lliurament dels subministraments objecte d’aquest Plec, pot ser necessari que el
personal de la empresa adjudicatària dels diferents lots, tingui accés als locals on es
realitzen tractaments de dades personals protegits per la LOPDGDD i el RGPD, així
com d’altre tipus de documentació de caràcter confidencial.
El personal de l’empresa adjudicatària que tingui accés als locals municipals, està
obligat a respectar les mesures de seguretat dels locals als que accedeix, sense que
de la seva permanència o pas per ells pugui derivar-se una disminució de les
condicions de seguretat originals (tancament de portes i finestres, connexió d’alarmes,
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etc.).
5.2.3. Secret professional
El personal del conjunt d’empreses adjudicatàries haurà de mantenir en tot moment el
secret professional i el deure de confidencialitat sobre totes les dades als que pogués
tenir accés incidentalment en el compliment de les tasques encomanades, siguin o no
siguin de caràcter personal. El personal de la empresa adjudicatària queda obligat a no
revelar, transferir, cedir o comunicar de qualsevol forma les dades a terceres persones,
obligació que es mantindrà tot i havent finalitzat la relació amb aquesta. Les empreses
adjudicatàries es comprometen a comunicar i fer complir al seu personal les
obligacions establertes en el contracte que es derivi del present plec i, en concret, les
relatives al deure de secret.
5.2.4. Responsabilitat
La empresa adjudicatària que incompleixi el que s’estableix en els apartats anteriors,
respondrà de les infraccions en les que hagués incorregut, així com de qualsevol
reclamació que per part de les persones interessades s’interposi davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades o qualsevol altre autoritat de control, i de la
indemnització que en el seu cas, es reconegui a la persona afectada que exerciti l’acció
de responsabilitat pel dany o lesió que pateixi en els seus bens o drets.
5.2.5. El deure de confidencialitat de la informació
En compliment de la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de protecció de Dades
personals i de garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Vila-seca ha establert les
mesures organitzatives i tècniques sobre la protecció de dades personals.
En relació a aquestes són d’aplicació les següents regles:
a) Totes les dades han de tenir assegurat el correcte ús i l'estricte compliment ètic
del seu tractament.
b) No es poden recollir dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits.
c) Tot el personal que tingui accés a qualsevol tipus de dada en virtut del contracte
que es formalitzarà es compromet a guardar reserva sobre aquestes, no poden
comunicar-les ni difondre-les sota cap concepte a terceres parts, amb
advertència de les conseqüències legals en les que pot incórrer.
d) El deure de secret afecta totes les persones que intervinguin en qualsevol
moment durant l’execució del contracte, que accedeixen a dades o informacions
de l’Ajuntament fins i tot després d'haver finalitzat la relació contractual amb
aquest.

6. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Correspon a l’Ajuntament de Vila-seca la supervisió i direcció de l’objecte de la
contractació i proposar les modificacions que convingui introduir si existís causa
suficientment motivada.
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Vila-seca, 20 d’agost de 2019
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+02'00'
Francesc Benach i Tous
Cap del Departament de Serveis Informàtics i d’Estadística
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