INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
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CONTRACTE DE DUES LLICÈNCIES DE LA SOLUCIÓ DE
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR AUTOCAD LT

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Berguedà (concretament, arquitecte i
enginyer) fan servir el programari AutoCAD LT del fabricant AutoDesk per realitzar les
tasques de disseny assistit per ordinador (CAD) necessàries per prestar els seus
serveis.
La modalitat seleccionada de contractació del dret d’ús d’aquestes llicències 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 desenvolupar una solució
de disseny assistit per ordinador, 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.
La solució del fabricant AutoDesk, en particular el producte AutoCAD LT, està
implantada i configurada actualment als dispositius dels serveis tècnics del Consell
Comarcal. Aquesta solució permet dissenyar, dibuixar i crear documentació amb
geometria 2D, i compleix tots els requisits funcionals dels serveis tècnics del Consell
(concretament, arquitecte i enginyer).
El model de llicències d’aquesta solució es basa en una subscripció anual, que inclou
l’aplicatiu actualitzat a la versió més recent (versió 2022 en el moment de la redacció
d’aquest informe) i el dret d’ús del mateix per un usuari.
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Tenint en compte l’exposat, i la idoneïtat de mantenir la mateixa solució, ja instal·lada,
configurada i en funcionament a l’organització, es considera que l’opció més eficient i
eficaç, que assegura la millor resposta a les necessitats detectades, és la contractació
de 2 llicències d’Autodesk AutoCAD LT.

