Junta de Govern Local
Sistemes Tecnològics i Comunicacions
c/Corró 49, 1a planta - 08401 Granollers Tel: 938426740 Fax: 938426601 informatica@granollers.cat

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
14 de juny de 2022 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de subministraments (no inventariable) (44)
Assumpte: Iniciar expedient licitatori per a la contractació del subministrament i servei de
subscripció de les llicències de programari de disseny assistit per ordinador Autocad o
similiar (CAD) i els programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o similar (SIG).
Número Expedient: 2022/061 (7/2022/44)
Fets:
1. En data 1 de juny de 2022 d’acord l’informe tècnic emès el tècnic responsable de GIS
dins del servei Resiliència Vehicle Elèctric i GIS de l’Ajuntament de Granollers, justifica la
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a la contractació, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament i servei de subscripció de les
llicències de programari de disseny assistit per ordinador Autocad o similiar (CAD) i els
programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o similar (SIG), per un període de per
3 anys i 1 i mig mes en el cas de les llicències CAD i 3 anys i 3 mesos i mig en el cas de les
llicències SIG sense possibilitat de prorroga.
2. El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 78.500,08 euros més
16.485,01 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 94.985,09 euros (IVA inclòs), a
càrrec de les aplicacions pressupostàries assenyalades o equivalents dels exercicis afectats,
d'acord amb la distribució econòmica següent:

2022
Usuaris Tipus

2023

Import

Total amb iva

Import

Total amb iva

22

Autocad LT

731,50 €

885,12 €

8.778,00 €

10.621,38 €

2

AEC Collection

365,42 €

442,15 €

4.385,00 €

5.305,85 €

1

BIM Collaborate Pro

89,68 €

108,51 €

1.076,16 €

1.302,15 €

2

Arcgis online - Creator

285,00 €

344,85 €

1.140,00 €

1.379,40 €

2

Arcgis online - Editor

125,00 €

151,25 €

500,00 €

605,00 €
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2

Arcgis online - Field worker

212,50 €

257,13 €

850,00 €

1.028,50 €

2

Arcgis online - Viewer

57,00 €

68,97 €

228,00 €

275,88 €

1

GIS Professional ArcGIS Pro
Standard

1.500,00 €

1.815,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

1

Extensions ArcGIS Pro
interoperability

300,00 €

363,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

1

Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)

75,00 €

90,75 €

300,00 €

363,00 €

1

Suport anual

37,50 €

45,38 €

450,00 €

544,50 €

3.778,60 €

4.572,11 €

24.907,16 €

30.137,66 €

TOTAL

2024
Usuaris Tipus

2025

Import

Total amb iva

Import

Total amb iva

22

Autocad LT

8.778,00 €

10.621,38 €

8.778,00 €

10.621,38 €

2

AEC Collection

4.385,00 €

5.305,85 €

4.385,00 €

5.305,85 €

1

BIM Collaborate Pro

1.076,16 €

1.302,15 €

1.076,16 €

1.302,15 €

2

Arcgis online - Creator

1.140,00 €

1.379,40 €

1.140,00 €

1.379,40 €

2

Arcgis online - Editor

500,00 €

605,00 €

500,00 €

605,00 €

2

Arcgis online - Field worker

850,00 €

1.028,50 €

850,00 €

1.028,50 €

2

Arcgis online - Viewer

228,00 €

275,88 €

228,00 €

275,88 €

1

GIS Professional ArcGIS Pro
Standard

6.000,00 €

7.260,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

1

Extensions ArcGIS Pro
interoperability

1.200,00 €

1.452,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

1

Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)

300,00 €

363,00 €

300,00 €

363,00 €

1

Suport anual

450,00 €

544,50 €

450,00 €

544,50 €
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TOTAL

24.907,16 €

TOTAL CONTRACTE

30.137,66 €

78.500,08 €

24.907,16 €

30.137,66 €

94.985,09 €

3. D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, aquesta licitació no es divideix en lots, atès que per a la correcta execució de
l’objecte del contracte i per la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
aquest contracte no és susceptible de divisió en lots.
4. El valor estimat total del contracte és de 94.200,10 euros, amb el detall següent:
Període executiu (3 anys i 3 mesos i mig):
Modificació (20%) s/ període executiu:

78.500,08€
15.700,02 €

5. Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de
contractació adient és el contracte mixt de subministrament i servei, procediment obert i
tramitació ordinària, atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
6. Existeix consignació pressupostaria per al exercici 2022 a la partida K2410/92020/21601
Mantenim.Programari SS.TT. I Comunicacions., per fer front a la despesa derivada
d'aquesta contractació.
7. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 122 a 126 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
8. Els responsables del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, serà el senyor Xavier Caparrós Murall, tècnic de
GIS DEL servei Resiliència Vehicle Elèctric i GIS Municipals de l’Ajuntament de Granollers.
Fonaments de dret :
1. L'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la qualificació dels contractes de subministrament.
2. Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3. L'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la designació del responsable del contracte.
4. L'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que
fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.
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5. Els articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.
Per tot l'exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Iniciar la licitació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte
mixt de subministrament i servei per a la contractació del subministrament i servei de
subscripció de les llicències de programari de disseny assistit per ordinador Autocad o
similiar (CAD) i els programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o similar (SIG),
per un import màxim de 78.500,08 euros més la quantitat de 16.485,01 euros corresponent
al 21% d'IVA, que fa un total de 94.985,09 euros , amb un termini d’execució de 3 anys i 1 i
mig mes en el cas de les llicències CAD i 3 anys i 3 mesos i mig en el cas de les llicències
SIG sense possibilitat de prorroga, segons plecs tècnics redactats pels tècnics municipals
del servei Resiliència Vehicle Elèctric i GIS de l’Ajuntament de Granollers, on queda
determinada en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de
cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, d'acord amb els fets i fonaments de dret
invocats
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 78.500,08 euros més la quantitat de 16.485,01
euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 94.985,09 euros , a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2022 K2410/92020/21601 Mantenim.Programari SS.TT. I Comunicacions,
amb la distribució econòmica següent:

Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació del subministrament i servei esmentat en el punt
primer.
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Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la web
municipal.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al senyor Xavier Caparrós Murall,
l’enginyer tècnic tècnic responsable de GIS dins del servei Resiliència Vehicle Elèctric i GIS
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 62 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- Comunicar l’acord al departament de Comptabilitat de l’Ajuntament, als efectes
oportuns.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau de l'alcaldessa, a Granollers el 15/06/2022.
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