NECESSITAT DEL SERVEI D'ACCÈS A LES LLICÈNCIES I MANTENIMENT
CORRECTIU I EVOLUTIU DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES
SUBMINISTRADES PER ESRI PER A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA PELS ANYS 2019, 2020 i 2021.
La gestió de la informació geogràfica es realitza a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat des de l'any
1992 amb les aplicacions ArcGIS que són propietat de l'empresa Esri España Soluciones
Geoespaciales S.L. i estan protegides per drets d'autor.
És necessari comptar amb un servei d'accés a les llicències i de manteniment que ens ofereixi el
servei de suport a les consultes sobre la utilització dels aplicatius, la correcció de les possibles
errades del programari i ens asseguri la evolució del producte conforme a les pròpies evolucions de
les necessitats, del mercat i les tècniques informàtiques.
Aquest servei només ens el pot prestar l'empresa Esri España Soluciones Geoespaciales S.L. per raó
de proveïdor únic al ser propietari dels drets de les llicències dels aplicatius informàtics a travès del
contracte ELA (Enterprise License Agreement) per Administracions Públiques.
Donada la necessitat de disposar d'un servei d'accès a les llicències i de manteniment i assistència
tècnica sobre aquestes aplicacions, es proposa l’aprovació de l’expedient de contractació del mateix
mitjançant procediment negociat sense publicitat així com l’aprovació del plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que l’ha de regir.
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària i l’adjudicació s’efectuarà per
procediment negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 168.2).2n de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, per raó de protecció de drets d’exclusivitat, atès que l'empresa ESRI
España Soluciones Geoespaciales SL és l’única empresa autoritzada a Espanya per oferir contractes
de llicenciament corporatiu dels programes de gestió geogràfica d’ESRI.
La despesa anirà a càrrec de la partida 250.92040.21600 “Manteniment equips i aplicacions
informàtiques” dels exercicis 2019, 2020 i 2021
Sant Boi de Llobregat a 19 de novembre de 2018
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