INFORME
Identificació de l’expedient
Inici licitació contractació mixte de subministrament i serveis de subscripció de les llicències de programaris de
disseny assistit per ordinador Autocad o similiar (CAD) i els programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o
similar (SIG).

Fets
L’objecte del contracte és la prestació per subscripció de les llicències de programes de disseny assistit per
ordinador Autocad o similar, programes AEC Collection d’Autodesk o similar amb funcions de ‘Building Information
Modelling’ (BIM) i programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o similar (SIG) destinats a l’elaboració de
projectes d’obres de via pública i edificis, plànols de llicències urbanístiques, expedients cadastrals, disseny i
control d’ocupacions i activitats a la via pública, mercats, fires, plànols d’atestats policials, així com a l’anàlisi i
publicació de tota la informació georeferenciada que gestiona els diferents serveis de l’Ajuntament.
Fruit de diversos contractes dels darrers anys, el programari CAD que disposem és l’Autocad de l’empresa
Autodesk, el programari BIM és el paquet AEC Collection de l’empresa Autodesk que incorpora Autocad més Rewit
i el programari SIG que disposem per la part de publicació de mapes web i apps mòbils és l’Arcgis Online de
l’empresa Esri. Hi ha la necessitat de la nova adquisició per subscripció del programari BIM Collaborate Pro
d’Autodesk o similar per la millora en els procediments de definició de projectes d’arquitectura i el treball
col·laboratiu entre les diferents entitats que participen en la elaboració dels projectes, així com el SIG professional
Acgis Pro o similar per la part d’anàlisi i manteniment de tota la informació georeferenciada en format sig, per
després poder-la publicar mitjançant el programa Arcgis Online o similar que permet la publicació de mapes web, i
també les extensions del mateix que milloren els processos d’integració i publicació d’informació.
Donada la necessitat que té l’Ajuntament de seguir treballant amb programari CAD i SIG, es creu imprescindible
l'adquisició per subscripció de llicències d’un programari que ofereixi les funcionalitats descrites en el plec tècnic i
sigui compatible amb els fitxers que disposem del programari Autocad, AEC Collection i Arcgis com amb les noves
versions del mateix programa que estan al mercat. També és necessari que hi hagi una compatibilitat entre els
fitxers CAD, BIM i SIG per millorar en la part d’integració entre la informació de diferents formats.
Actualment el programari que coneixem de CAD, BIM i SIG ja no s’ofereix amb la compra de llicències d’ús
permanents sinó que únicament s’ofereix amb opció de subscripció de llicències d’ús per un període mensual o
anual. En el nostre cas creiem oportú que la subscripció ha de ser anual, extensible a diversos anys.
Es fa doncs necessari iniciar un expedient per licitar el contracte de subministrament mixt per subscripció del
programari de disseny assistit per ordinador Autocad o similar, programari AEC Collection d’Autodesk o similar
amb la opció de ‘Building Information Modelling’ (BIM), programari BIM Collaborate Pro d’Autodesk o similar i
programari de sistemes d’informació geogràfica d’edició, anàlisi i publicació de mapes web Arcgis Pro o similar i
Arcgis Online o similar (SIG) amb les extensions d’integració d’informació i creació d’apps pel recull d’informació
georeferenciada mitjançant dispositius mòbils, així com els serveis continuats de suport als usuaris.
La prestació del servei de suport als usuaris, el manteniment dels programes i l’accés a noves versions són serveis
necessaris dins el subministrament del programari, d’acord amb la insuficiència de mitjans propis per
desenvolupar aquestes tasques. Es refereix a un servei de suport del conveni col·lectiu d’empreses de consultoria

en el que s’estableix un personal dedicat al servei amb una categoria professional d’enginyers industrials,
arquitectes i informàtics i un preu hora de 22,5 euros amb un mínim de 20 hores anuals.
S’han analitzat les necessitats d’aquest tipus de programari per a l’Ajuntament, donant com a resultat que es
necessiten:


22 llicències nominals de programari d’Autocad LT o similar.



2 llicència de programari d’AEC Collection d’Autodesk o similar amb l’opció de BIM.



1 llicència de programari BIM Collaborate Pro o similar.



1 llicència de sig professional Arcgis Pro o similar.



1 llicència extensions d’interoperabilitat de sig professional Arcgis Pro o similar.



2 llicències sig online perfil administrador Arcgis Online o similar.



2 llicències sig online perfil editor Arcgis Online o similar.



2 llicències sig online perfil treball de camp Arcgis Online o similar.



2 llicències sig online visualitzador Arcgis Online o similar.



1 llicència configuració de formularis i edició en treball de camp amb app per dispositius mòbils Arcgis
Online o similar.

D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta licitació no
es divideix en lots ja que la divisió en lots de l'objecte del contracte dificulta la correcta execució de l'objecte del
contracte des del punt de vista tècnic, ja que es preveu aconseguir una millor gestió i eficiència en el
subministrament de les llicències i en la gestió de les incidències que sorgeixin dels diferents programes.
En el cas de les llicències de CAD la durada del contracte serà del 14/11/2022 al 31/12/2025 i les llicències de SIG la
durada serà del 19/09/2022 al 31/12/2025, sense la possibilitat de pròrroga.
Els criteris de valoració seran automàtics en funció del preu de les llicències i el preu de tarifa del servei de suport.
Només es poden valorar criteris automàtics ja que en el subministrament del software queda fixat les condicions
tècniques del mateix, sense possibilitat d’altres judicis de valor.

Usuaris
22
2
1
2
2
2
2
1

Tipus
Autocad LT
AEC Collection
BIM Collaborate Pro
Arcgis online - Creator
Arcgis online - Editor
Arcgis online - Field worker
Arcgis online - Viewer
SIG Professional ArcGIS Pro
Standard

€/u

399,00 €
2.192,50 €
1.076,16 €
570,00 €
250,00 €
425,00 €
114,00 €

IVA (21%)
1.843,38 €
920,85 €
225,99 €
239,40 €
105,00 €
178,50 €
47,88 €

TOTAL amb IVA
10.621,38 €
5.305,85 €
1.302,15 €
1.379,40 €
605,00 €
1.028,50 €
275,88 €

Total Contracte
32.749,26 €
16.359,70 €
4.014,97 €
4.483,05 €
1.966,25 €
3.342,63 €
896,61 €

6.000,00 €

1.260,00 €

7.260,00 €

23.595,00 €

1
1
1

Extensions ArcGIS Pro
interoperability
Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)
Suport anual

1.200,00 €

252,00 €

1.452,00 €

4.719,00 €

300,00 €

63,00 €

363,00 €

1.179,75 €

450,00 €

94,50 €

544,50 €

1.678,88 €

5.230,50 €

30.137,66 €

94.985,09 €

2022
Usuaris Tipus
22
Autocad LT
2
AEC Collection
1

2023

Import
731,50 €

Total amb iva
885,12 €

Import
8.778,00 €

Total amb iva
10.621,38 €

365,42 €

442,15 €

4.385,00 €

5.305,85 €

89,68 €

108,51 €

1.076,16 €

1.302,15 €

2

BIM Collaborate Pro
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 €

2

Arcgis online - Field worker

212,50 €

257,13 €

850,00 €

1.028,50 €

2

Arcgis online - Viewer
GIS Professional ArcGIS Pro
Standard
Extensions ArcGIS Pro
interoperability
Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)

57,00 €

68,97 €

228,00 €

275,88 €

1.500,00 €

1.815,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

300,00 €

363,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

75,00 €

90,75 €

300,00 €

363,00 €

37,50 €

45,38 €

450,00 €

544,50 €

3.778,60 €

4.572,11 €

24.907,16 €

30.137,66 €

1
1
1
1

Suport anual
TOTAL

Usuaris Tipus
22
Autocad LT
2
AEC Collection
1

Import

2024
Total amb iva

Import

2025
Total amb iva

8.778,00 €

10.621,38 €

8.778,00 €

10.621,38 €

4.385,00 €

5.305,85 €

4.385,00 €

5.305,85 €

1.076,16 €

1.302,15 €

1.076,16 €

1.302,15 €

1.140,00 €

1.379,40 €

1.140,00 €

1.379,40 €

2

BIM Collaborate Pro
Arcgis online - Creator

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
1
1
1
1

Arcgis online - Viewer
GIS Professional ArcGIS Pro
Standard
Extensions ArcGIS Pro
interoperability
Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)

228,00 €

275,88 €

228,00 €

275,88 €

6.000,00 €

7.260,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

300,00 €

363,00 €

300,00 €

363,00 €

450,00 €

544,50 €

450,00 €

544,50 €

24.907,16 €

30.137,66 €

24.907,16 €

30.137,66 €

Suport anual
TOTAL

TOTAL CONTRACTE

78.500,08 €

94.985,09 €

Es considera convenient fer un contracte 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, i que el contracte es podrà modificar en un 20%, resultant doncs un total del
contracte inicial per import de 78.500,08 € (+IVA).

Existeix consignació pressupostària a l’aplicació K2410/92020/21601 per atendre la despesa d’aquesta
contractació per l’exercici 2022 i caldrà dotar de consignació aquestes aplicacions pels exercicis 2023, 2024 i 2025.

K2410/92020/21601
TOTAL

2022
19/09 – 31/12
4.572,11 €

2023
2024
01/01 – 31/12
01/01 – 31/12
30.137,66 €
30.137,66 €
94.985,09 €

Els costos directes i indirectes d’aquesta contractació són els següents:

Subscripció llicències
Suport
Despeses Generals
Benefici Industrial

83,50 %
1,50%
10 %
5%

Costos Directes
65.545,69 €
1.179,38 €

Costos Indirectes

7.850,01 €
3.925,00 €
11.775,01 €

66.725,07 €
IVA (21%)
Total

78.500,08 €
16.485,01 €
94.985,09 €

2025
01/01 - 31/12
30.137,66 €

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 Caparros Murall, responsable de GIS
S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars corresponents
per adjudicar aquesta contractació.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.
5.

Article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa al contractes
mixtes.
Article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i
eficiència de la contractació a realitzar.
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.
Articles 116 i 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.
Article 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.

Proposo:
PRIMER. Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa del contracte de subministrament mixt de subscripció de les
llicències de programaris de disseny assistit per ordinador Autocad o similar (CAD) i els programes de sistemes
d’informació geogràfica Arcgis o similar (SIG), per un termini de vigència de 37 mesos el cas de les llicències CAD i
39 mesos en el cas de les llicències de SIG, sense possibilitat de pròrroga, a adjudicar mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, amb un pressupost màxim de de 78.500,08€ més 16.485,02 € d’IVA (21%) que fa un
total de 94.985,09 € acreditat per la prestació, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.
SEGON. Declarar la plurianualitat de la contractació que s'executarà en els exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025,
d'acord amb la següent distribució:
2022
Usuaris Tipus
22
Autocad LT
2
AEC Collection
1

2023

Import
731,50 €

Total amb iva
885,12 €

Import
8.778,00 €

Total amb iva
10.621,38 €

365,42 €

442,15 €

4.385,00 €

5.305,85 €

89,68 €

108,51 €

1.076,16 €

1.302,15 €

2

BIM Collaborate Pro
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 €

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
1
1
1

GIS Professional ArcGIS Pro
Standard
Extensions ArcGIS Pro
interoperability
Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)
Suport anual
TOTAL

1.815,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

300,00 €

363,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

75,00 €

90,75 €

300,00 €

363,00 €

37,50 €

45,38 €

450,00 €

544,50 €

3.778,60 €

4.572,11 €

24.907,16 €

30.137,66 €

Import

Usuaris Tipus
22
Autocad LT
2
AEC Collection
1

1.500,00 €

2024
Total amb iva

Import

2025
Total amb iva

8.778,00 €

10.621,38 €

8.778,00 €

10.621,38 €

4.385,00 €

5.305,85 €

4.385,00 €

5.305,85 €

1.076,16 €

1.302,15 €

1.076,16 €

1.302,15 €

1.140,00 €

1.379,40 €

1.140,00 €

1.379,40 €

2

BIM Collaborate Pro
Arcgis online - Creator

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
GIS Professional ArcGIS Pro
Standard
Extensions ArcGIS Pro
interoperability
Field AppS Bundle
(Survey123, Field
Maps=Collector,Workforce)

228,00 €

275,88 €

228,00 €

275,88 €

6.000,00 €

7.260,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

300,00 €

363,00 €

300,00 €

363,00 €

450,00 €

544,50 €

450,00 €

544,50 €

24.907,16 €

30.137,66 €

24.907,16 €

30.137,66 €

1
1
1
1

Suport anual
TOTAL

TERCER. Autoritzar la despesa de l’Ajuntament de Granollers en l’aplicació pressupostària següent:

K2410/92020/21601
TOTAL

2022
19/09 – 31/12
4.572,11 €

2023
2024
01/01 – 31/12
01/01 – 31/12
30.137,66 €
30.137,66 €
94.985,09 €

2025
01/01 - 31/12
30.137,66 €

QUART. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i el seu
procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

CINQUÈ. . Designar com a responsables del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, Xavier Caparros Murall, responsable de GIS
SISÈ. Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les despeses que es
derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de crèdit adequat i suficient en
ells per atendre-les amb càrrec a les partides de manteniment elèctric.
El responsable de GIS

