Prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació del subministrament de llicències de
programari de l’Ajuntament de Granollers

1 Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la del subministrament de llicències de programari per l’Ajuntament de
Granollers.

1.1 Objectius
L’Ajuntament de Granollers disposa d’un conjunt de programari necessari per operar els serveis
informàtics dins del seu centre de procés de dades (CPD), juntament amb altre programari específic
d’ofimàtica. Dins de la diversitat de productes instal.lats i operant dins del mateix, hi ha alguns
programaris que han quedat obsolets i cal fer una nova adquisició, altres canviem de mode lloguer a
adquisició de noves llicencies amb els seus manteniments de fabricant així com la incorporació de
manteniments específics d’altre programari ja propietat de l’Ajuntament.
L’objecte d’aquest Lot es la unificació i centralització de tots aquests programaris i manteniments en un
sol contracte.

2 Descripció dels diferents programari
Dins d’aquest apartat descriurem tots el programari que es vol adquirir i les seves característiques

2.1 Programari de Microsoft
Del fabricant de Microsoft volem adquirir en mode compra única sense manteniments els següents
programari
Llicència

Descripció

Unitats

WinRmDsktpSvcCAL2019

Llicències d’escriptori Remot per Windows
2019

203

WindowsServerDCCore 2019
Government OLP 2 Licenses
CoreLic

Llicències de Windows 2019 Datacenter
Edition 2-core packs

48

WindowsSeverCAl 2019 1
Licence UsrCal

Llicències de d’accés d’suari de Windows
(User CAL)

100

Office 2019 Government OLP
1License

Llicència d’office Standard 2019

50

1

2.2 Programari de Citrix
Del fabricant Citrix volem adquirir en mode compra amb manteniments els següents programari
Llicència

Descripció

Unitats

VirtualApps STD x1 Conc user conn
en

Llicències de Citrix Virtual App per usuari
concurrent

183

VirtualApps STD x1 Conc user conn
en

Manteniment anual llicència Citrix Virtual App per
usuari concurrent

183

Gateway Enterprise VPX

Gateway de Citrix per accés públic

1

Gateway Enterprise VPX

Manteniment anual Gateway de Citrix per accés
públic

1

3 Característiques tècniques del subministrament
El subministrament de llicències i manteniments ha de complir les següents característiques:
- Tots els subministraments de llicències , pel que fa al fabricant, el titular exclusiu serà l’Ajuntament de
Granollers, i en cas de necessitar dades personals de referència, serà el responsable d’aquest contracte
el que les facilitara a l’adjudicatari.
- Es garantirà l’existència del suport del programari durant la vida del contracte.
- Les llicències s’hauran d’adquirir i entregar durant el primer més a partir de la signatura del contracte.

4 Accions per a una contractació pública responsable
. El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i
en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.
· En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tindre en compte el salari base i totes
aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que resultin de l'aplicació al
contracte.
· En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, les mesures
previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures necessàries per evitar que de
l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal municipal o a la ciutadania en general.
· L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració
responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució
del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària
principal.
· En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà d’evitar l’ús
del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que present el/s licitador/s.
· A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat entre
homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2017 sobre
la igualtat efectiva entre homes i dones.
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· L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió ambiental que
disposa l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d'utilitzar productes de baix consum de recursos i
materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la generació de residus i incentivar la seva
valorització energètica, així com l’economia circular.
Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en compte allò
previst a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones, tal com
són definits en la legislació vigent.
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