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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE I ACORD D’INCOACIÓ I APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-528/19 (ICGC-2019-00048)
Procediment negociat sense publicitat
Títol: Adquisició del dret d’ús i manteniment de les llicències d’INTERGRAPH per a l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Pressupost base de la licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació del present contracte és de cent seixanta-nou mil quatre-cents
euros (169.400,00€) i es desglossa de la manera següent:

a. Pressupost :
b. Import de l’IVA (21%)
c. Pressupost base de licitació:

2019
93.333,33 €
19.600,00 €
112.933,33 €

2020
46.666,67 €
9.800,00 €
56.466,67 €

TOTAL
140.000,00 €
29.400,00 €
169.400,00 €

L’ICGC es reserva el dret de prorrogar aquest contracte per un any addicional, amb la
possibilitat de cancel·lar determinats productes seguint el procediment descrit en la l’apartat R
del quadre de característiques del PCA. Per aquest motiu, en atenció a allò establert per
l’article 101.2, lletra a), de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, “LCSP”), el valor estimat del contracte és de 280.000,00 €, la possible
pròrroga.
Necessitat, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació.
Aquesta Àrea de Geosistemes, considera necessària i idònia la celebració del contracte
mencionat a l’encapçalament, en base a les justificacions següents:
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC) disposa en propietat de 66
llicències de productes INTERGRAPH, amb el detall descrit en l’annex P1 a la present
memòria. L’ICGC fa servir aquest programari per al desenvolupament de projectes
relacionats amb la producció cartogràfica i geològica.
Per al correcte desenvolupament dels projectes en els quals s’ha d’utilitzar l’esmentat
programari, és important disposar de les llicències necessàries en cada moment, així com
d’un manteniment específic que garanteixi una resposta ràpida i eficaç als eventuals
problemes suscitats per l’ús normal d’aquest programari.
Per tal d’assegurar la disponibilitat dels productes necessaris en cada moment, d’acord amb
els projectes actius i els seus requeriments particulars, des del mes de maig de l’any 2014
s’ha posat en marxa un canvi de llicenciament per una modalitat de llicència corporativa de
lloc (Corporate Site License Agreement, en endavant “CSLA”), que ha permès una major
flexibilitat i adequació a les necessitats de l’empresa.
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El contracte corporatiu de programari és una modalitat d’accés a llicències per volum i suposa
una major flexibilitat d’accés als recursos. Aquesta opció també simplifica el seguiment de les
llicències i el seu pressupost mitjançant un únic contracte, reduint la càrrega administrativa i
els costos de la gestió de software, donat que no és necessària l’adquisició convencional de
les llicències amb el cost econòmic que comporta.
L’experiència durant els darrers cinc anys amb aquest sistema ha estat positiva i ha cobert les
necessitats reals de l’organització. Per aquest motiu, es proposa continuar amb aquest model
de llicenciament durant el període comprès entre 1 de maig de 2019 i el 30 d’abril de 2020, en
les següents condicions:
a) Incloure al contracte CLSA els productes INTERGRAPH, que són propietat de
l’ICGC i que són aptes per a la integració, amb el manteniment vigent en data
30/4/2014, segons l’annex P-1. Actualment, l’ICGC compta amb un total de 227
UR.
b) Fixar una unitat de referència (UR) per a cada un dels productes que s’incorporen
al contracte, segons l’annex P-2. Les diferències d’UR requerides, i que
corresponen en gran part necessitats de noves llicències i serveis, queden
reflectides a la taula especificada i suposen la contractació de crèdits addicionals,
en un total de 47,70 UR.
c) Establir el lot necessari per a la nova configuració, segons els requeriments
actuals, que inclogui el nombre real de llicències necessàries, modificable cada 6
mesos en funció de les necessitats dels processos productius de l’empresa,
optimitzant al màxim els recursos disponibles.
d) Prestar un servei de manteniment que inclou el suport i actualitzacions
necessàries per garantir el funcionament normal dels processos productius de
l’ICGC.
En definitiva, amb aquest contracte es persegueix garantir la continuïtat dels serveis que
l’ICGC està obligat a prestar, i fer-ho amb la tecnologia més eficient.
Raons que justifiquen el procediment negociat sense publicitat amb un únic
licitador.
Així mateix, les raons que justifiquen la consulta a l’únic proveïdor que pot dur a terme
l’objecte del contracte, són les següents:
D’acord amb l’exposat al primer apartat d’aquest informe, l’ICGC utilitza diverses llicències de
programari INTERGRAPH per al desenvolupament dels seus productes cartogràfics. Aquest
programari està adscrit a diferents unitats productives i és indispensable per al seu
funcionament ordinari. Així mateix, l’opció del CLSA, pels motius exposats anteriorment és la
que millor satisfà les necessitats de l’ICGC, per la qual cosa es tornarà a contractar la
mateixa modalitat de llicenciament.
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Per raons d’exclusivitat i per tractar-se del propi fabricant del programari, l’empresa
INTERGRAPH ESPAÑA, S.A., Divisió Hexagon Safety & Infraestructure, és l’única certificada
per poder oferir el servei objecte del present contracte. En aquest sentit, s’adjunta al present
document el certificat d’exclusivitat signat per la mateixa empresa.
L’article 168 a) 2º LCSP preveu com a causa justificativa del procediment negociat sense
publicitat que el subministrament en qüestió únicament pugui ser encomanat a una empresa
determinada per la concurrència de raons d’exclusivitat.
Divisió en lots.
L’objecte del contracte, consistent en l’adquisició del dret d’ús i manteniment de les llicències
de programari mitjançant la modalitat de llicència corporativa de lloc (CLSA), no permet la
divisió en lots, atès que la concurrència ha de quedar limitada per raons d’exclusivitat, ja que
l’única empresa que pot prestar el servei és INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.
Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional i econòmica financera.
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència superiors
als mínims fixats a la llei de forma com estan concretats als plecs de clàusules
administratives que regeixen aquest contracte.
Criteris d’adjudicació.
De conformitat amb allò indicat a l’article 145.3, lletra f), de la LCSP, es proposa com a únic
criteri de valoració el preu, ja que es tracta de l’únic factor determinant de l’adjudicació atès
que l’objecte del contracte està perfectament definit en el Plec de Prescripcions Tècniques i
no és possible ni variar terminis de lliurament ni introduir modificacions en el contracte.
Condicions especials d’execució.
De conformitat amb allò que indica l’article 202 de la LCSP, s’exigeix com a condició
d’execució que l’empresa contractista, no s’utilitzi llenguatge sexista en cap documentació
escrita ni visual relacionada amb el contracte. L’ICGC verificarà el compliment d’aquesta
condició en tot document o actuació que l’empresa adjudicatària realitzi en relació amb el
contracte.
Aquesta condició d’execució té la consideració d’obligació essencial del contracte de tal
manera que el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte atenent a allò
que preveu a l’article 211.1 f) de la LCSP.
Signat digitalment per

Sergi Racero
Sergi Racero Peláez DNI 38448483G (AUT)
Peláez - DNI
2019.03.27
38448483G (AUT) Data:
15:31:42 +01'00'

Antoni Magariños Antoni Magariños Varo
- DNI 40325697G (AUT)
Varo - DNI
40325697G (AUT) Data: 2019.03.28

Sergi Racero Peláez
Cap de l’Àrea de GeoSistemes

Antonio Magariños Varo
Adjunt Direcció

Signat digitalment per

09:07:59 +01'00'
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Incoació de l’expedient de contractació.
a) Vistes la memòria justificativa anterior sobre la necessitat del contracte així com, les raons
d’exclusivitat que justifiquen la realització del procediment negociat sense publicitat amb
una única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 28 de la LCSP, aquesta Direcció
considera necessària i idònia la celebració del contracte exposat a l’encapçalament del
present document.
b) Així mateix, d’acord amb l’establert per l’article 116 de la LCSP, s’acorda INCOAR
l’expedient de contractació al que s’incorporen els documents següents:
-

Memòria justificativa del contracte.
Plec de clàusules administratives.
Plec de prescripcions tècniques.
Comanda justificativa de l’existència i retenció de crèdit adequat i suficient.
Certificat d’exclusivitat emès per l’empresa licitadora.

Aprovació de l’expedient de contractació
Finalment, completat l’expedient de contractació a la vista de totes les actuacions anteriors, i
d’acord amb l’article 117 de la LCSP, aquesta Direcció, acorda:
-

APROVAR l’expedient de contractació i tota la documentació adjunta al mateix.
DISPOSAR l’obertura del procediment de licitació.
APROVAR la despesa.

Firmado
CPISR-1 C
digitalmente por
Jaume Massó CPISR-1 C Jaume
i Cartagena - Massó i Cartagena
- DNI 38768681L
DNI
Fecha: 2019.03.29
38768681L 15:33:03 +01'00'

Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 27 de març de 2019
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ANNEX P-1
Software

Unitats propietat ICGC

SFT11329

Stereo for GeoMedia CC

14

GSPY5007

Geomedia Professional NL

29

GSPX5007

Geomedia Professional CC

8

SPF11304

Stereo Display (6,1)

3

SFT00300

Photogrammetric Mgr NL

5

SFT00738

Automatic Triangulation NL

4

Sft11340

ImagineStation DTMQue (ISDQ) CC

3
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ANNEX P-2
Software a partir de
UR
Llicències
l'1/05/2019
Referència
GSPY5005
GeoMedia Essentials NL
1,00
0
GSPY5007
GeoMedia Professional NL
4,00
27
GSPX5007
GeoMedia Professional CC
5,10
7
SFT11329
Stereo for GeoMedia CC
2,30
13
SFT11304
Stereo Display CC
2,80
3
SFT00300
Photogrammetric Mgr NL
1,10
5
SFT00738
Automatic Triangulation NL
9,20
1
ImageStation DTMQue (ISDQ)
SFT11340
1,70
3
CC
End user subscription
LF2018
17,50
1
Luciadfusion Advanced 4 cores
End user subscription LuciadRIA
LRIA2018
6,30
1
pro 10 users
Developer subscription
LF2018DEV
8,80
1
Luciadfusion Advanced 4 cores
Developer subscription
LRIA2018DEV
3,20
1
LuciadRIA pro 1 users
Hexagon advisory &
HAAC2018
Consultancy program (100
37,10
1
hours)
Part Number

Total

Total UR
0,00
108,00
35,70
29,90
8,40
5,50
9,20
5,10
17,50
6,30
8,80
3,20
37,10

274,70
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