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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

ACTE D’INICI
Expedient de contractació relatiu a l’adquisició d’equipament per l’ampliació i
actualització del sistema d’emmagatzematge i còpies de seguretat de la
Diputació de Barcelona
Promotor
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Núm. d’expedient 2021/0002821
Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Direcció de serveis de tecnologies i sistemes corporatius (DSTSC) de la Diputació
de Barcelona té com a missió proporcionar tots els serveis i infraestructures
d’informàtica i telecomunicacions de la corporació, tant per a l’àmbit intern, com també
en relació amb el suport als ens locals.
Pel que fa a l’objecte específic d’aquest contracte, una de les responsabilitats de la
DSTSC és la provisió, gestió i el manteniment de la infraestructura dedicada a
l’emmagatzematge de les dades que utilitzen els sistemes d’informació municipals,
corporatius i de biblioteques, els portals Web, el sistema de correu i les aplicacions
d’ofimàtica. Aquesta infraestructura està formada per les cabines de discos i de còpies
de seguretat.
El creixement vegetatiu i els nous projectes requereixen disposar de més espai en
aquesta infraestructura.
D’altra banda, tota la infraestructura d’emmagatzematge ha de garantir:





La seguretat en l’accés a les dades.
La integritat. Les dades han de reflectir el que els usuaris i els sistemes
d’Informació emmagatzemen.
La disponibilitat. Cal garantir l’accés a les dades que són crítiques per la gestió
davant d’incidències en el maquinari.
La capacitat de restauració. Cal garantir la recuperació de les dades davant de
pèrdues per errors, catàstrofes o corrupcions.

Per garantir la disponibilitat de les dades s’utilitzen mecanismes de rèplica de dades
en sistemes secundaris.
Així doncs, garantir la disponibilitat i la capacitat de restauració suposa que qualsevol
ampliació d’espai, útil i visible per als usuaris i les aplicacions, ha d’anar acompanyada
de l’ampliació de la rèplica de les dades.
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Un altre aspecte important del sistema d’emmagatzematge i de còpies de seguretat és
la seva robustesa davant atacs que puguin malmetre la informació, com és el cas del
Ransomware.
Tant l’ampliació com l’actualització dels sistemes d’emmagatzematge i de còpies de
seguretat, ambdós íntimament relacionats, són necessaris per garantir la continuïtat
d’aquests dos sistemes i s’emmarquen dins de l’habitual creixement i actualització dels
mateixos.
Vist l’informe previ emès per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius, la finalitat de la present expedient és la contractació de l’ adquisició
d’equipament per l‘ampliació i actualització del sistema d’emmagatzematge i de còpies
de seguretat de la Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, ha estat delegada en el sotasignat en virtut del que disposa el decret de
presidència núm. 14600 de 16 de desembre de 2019 sobre aprovació de la Refosa
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicat al BOPB de data 19 de desembre
de 2019.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona.
DISPOSO:
-

que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu a l’adquisició d’equipament per
l’ampliació i actualització del sistema d’emmagatzematge i còpies de
seguretat de la Diputació de Barcelona.

-

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com
la resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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