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CONTRACTE DE LA ACTUALITZACIÓ I RENOVACIÓ DE LES
SUBSCRIPCIONS DE MICROSOFT 365

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El Consell Comarcal del Berguedà ha apostat ferma i decididament per l’ús de les
tecnologies de la informació i comunicació com a palanca de valor per a la
transformació digita i optimització de la pròpia organització interna i, per extensió,
per a la millora de l’atenció que presta a la ciutadania.
El Consell Comarcal del Berguedà utilitza el programari del fabricant Microsoft tant
pel que fa al sistema operatiu dels seus ordinadors personals com altres aplicacions
particulars, que li garanteixen la màxima compatibilitat amb la resta de programari
de tercers que s’utilitza en l’organització.
La modalitat seleccionada de contractació del dret d’ús d’aquestes subscripcions
permet la màxima flexibilitat en la racionalització d’ús del mateix ja que el Consell
Comarcal del Berguedà no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per oferir un
servei de correu electrònic i els serveis addicionals que ofereixen aquestes
subscripcions, motiu pel qual cal procedir a I’auxili mitjançant la contractació amb
tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa,
i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.







Bústia de correu de 50 GB.
Ús de l’eina Microsoft Teams per la col·laboració del treball.
Versions web d’Office: Outlook, Word, Excel, Powerpoint i OneNote.
OneDrive amb 1TB d’emmagatzament.
Organitzar reunions i videoconferències amb un màxim de 250 usuaris.

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç
que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'un
servei especialitzat en allotjament de correu al núvol i el subministrament de les
subscripcions necessàries.
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Actualment la plataforma de Microsoft 365 és la única que engloba diversos serveis
necessaris per desenvolupar l’activitat laboral del Consell Comarcal del Berguedà,
els principals:

