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Enginyer en Informàtica
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Ajuntament de Ripollet

Informe de necessitat i idoneïtat per al contracte de
subministrament, desplegament i manteniment d’una xarxa sense
fils, iniciativa WiFi4EU, per a l’Ajuntament de Ripollet.

El contracte que es promou té com objecte el subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils per a la prestació
d’accés gratuït a Internet en espais exteriors públics del nostre municipi
en el marc del mecanisme “Connectar Europa (MCE), iniciativa WiFi4EU”.
Dins el marc d’actuació d’aquest mecanisme de l’UE, l’Ajuntament de
Ripollet ha rebut un bo per una subvenció de 15000€ per el finançament
de recursos i foment de la connectivitat a Internet de les comunitats locals
establert en el conveni INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001091-001140.
L’acte ha motivat els departaments interns a l’estudi i redacció de diverses
propostes dimensionades acords els límits que permet aquest import
subvencionat de 15000€, manteniment preventiu/correctiu a part.
En aquest moment el projecte redactat té com objectiu el desplegament
d’aquesta xarxa sense fils en els espais del parc de l’Ajuntament (zona
delimitada per 4 edificis municipals: Ajuntament, Oficines Casa Oberta,
Oficines Drets Socials i Biblioteca Municipal) i zones esportives. Aquest
servei oferirà accés a Internet de qualitat en aquests determinats punts
de zona pública de forma gratuïta i oberta a tothom.
Al tractar-se d’una prestació de servei que implica la selecció d’una
empresa instal·ladora enregistrada en la plataforma WiFi4EU per el
subministrament de dispositius i l’execució d’un conjunt de treballs que,
donada la seva magnitud, no son realitzables amb personal i recursos
propis, és necessària la seva contractació externa, d’aquesta manera
procedeix la seva idoneïtat.
De igual manera procedeix la contractació del manteniment
preventiu/correctiu per un total de 3 anys de la solució desplegada en
respecte el conveni, clàusula 9.

