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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 3 d'octubre de 2019 ha
dictat la següent resolució
"L'Ajuntament de Girona va engegar l'any 2012 un projecte de modernització dels
escriptoris informàtics que utilitzen els empleats municipals, mitjançant el
subministrament de llicències de tecnologia d'escriptoris virtuals XenApp i
XenDesktop del fabricant Citrix. Aquest projecte, del que depenen actualment els
escriptoris informàtics de 600 usuaris, requereix de serveis de suport per part del
fabricant per actualitzar les versions del programari i corregir errades, donada la
seva elevada criticitat.
Per altra banda, l'accés remot des de Internet als escriptoris virtuals i a diferents
webs municipals està basat en una parella de dispositius amb tecnologia Citrix
Netscaler i suposa també en un actiu crític, en centralitzar també els accessos a
diferents webs municipals.
L'elevada complexitat de les tecnologies Citrix XenApp, XenDesktop i Netscaler
requereixen també els serveis de suport per part d'un integrador amb coneixements
específics en aquestes tecnologies per poder mantenir els sistemes al màxim
rendiment i evitar o minimitzar les pèrdues de servei, tant dels escriptoris virtuals
com dels dispositius Netscaler.
L'objecte del contracte es:
- Subministrament de llicències de suport de tecnologies Citrix, que donen les
prestacions d'una assegurança en el sentit de garantir el funcionament integral de
l'equipament.
- Serveis de suport en tecnologies Citrix
L'ajuntament de Girona no disposa de suficients mitjans propis per poder realitzar el
servei de suport requerit al present plec. Pel suport en tecnologies Citrix sol·licitat,
és necessària la contractació de serveis externs per l'elevada especialització
requerida per part dels tècnics que hi han d'intervenir. Els tècnics municipals, tot i
tenir un bon nivell de coneixement de la plataforma, no disposen de les
certificacions per part del fabricant que acrediten un coneixement profund de la
plataforma.
El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en trenta-cinc mil sis-cents
noranta-cinc euros (35.695,00€), IVA inclòs.
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FONAMENT JURÍDIC
Atès que el contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de
subministraments i serveis, d’acord amb el previst als articles 25 i 16, i a la definició
que l'article 18 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d’ara endavant LCSP)
formula en quant a contracte mixt.
Com sigui que la prestació amb un valor estimat superior és la referent a la del
contracte de subministraments, les normes que regiran l’adjudicació del present
contracte seran les previstes pel contracte de subministraments en els termes de
l’article 18.1.a) de la LCSP,
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir
per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles
131 i 159.6 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del subministrament de llicències de
suport en tecnologies Citrix i serveis de suport, incorporant-hi la documentació a què
fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació del subministrament de llicències de
suport en tecnologies Citrix i serveis de suport, amb un import de licitació de trentacinc mil sis-cents noranta-cinc euros (35.695,00€), IVA inclòs, i una durada d'un any,
comptat a partir de l'endemà de la data de formalització del contracte.
L'import total de la despesa ascendeix a 35.695,00€, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 29.500,00€ (vint-i-nou mil cinc-cents euros) de pressupost net, més
6.195,00€ (sis mil cent noranta-cinc euros) en concepte d'IVA calculat al tipus del
21%.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del
subministrament de llicències de suport en tecnologies Citrix i serveis de suport.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb
càrrec a les partides del pressupost municipal:
2019 413 92000 21600, Manteniment equipament informàtic: 30.250 €
2020 413 92000 21600, Manteniment equipament informàtic: 5.445 €
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del
subministrament dellicències de suport en tecnologies Citrix i serveis de suport que
es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació,
així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els
articles 117 i 135 de la LCSP."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
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amb el vistiplau de l'alcaldessa.
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Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 4 d'octubre de 2019

APROVAT

