
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LLICÈNCIES 

DE PRODUCTES D’ADOBE (EXPEDIENT 56-2017) 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2017 

 

 

1. OBJECTE 

 

L’objectiu del present document és la contractació de les llicències de productes d’Adobe que 

són utilitzats a les àrees tècniques de Barcelona Regional. El model de llicenciament d’aquests 

productes es realitza com a subscripció que es renova anualment en funció de les necessitats 

operatives. 

 

El contracte té per objecte la contractació de totes les activitats que siguin necessàries per 

assegurar la correcta execució del mateix i que s’han de considerar incloses dins el preu 

d’adjudicació.   

 

2. DURACIÓ  

 

El termini d’execució del contracte, així com les seves pròrrogues, venen fixats als Apartats C i 

D del Quadre de Característiques i a la Clàusula 4 del Plec de Condicions particulars.  

 

El pròxim 21 de desembre de 2017 caduquen les llicències que actualment Barcelona Regional 

té contractades, per tant l’empresa adjudicatària haurà d’assegurar que la renovació es facis 

garantint la continuïtat i sense interrupcions en la disponibilitat dels programes. 

 

Les llicències de productes Adobe es contractaran al llarg d’aquests anys en funció de les 

necessitats de Barcelona Regional. Es preveu que durant el primer any del contracte es renovin 

22 llicències de Creative Cloud All Apps i se’n contractin 4 d’addicionals, no obstant, Barcelona 

Regional no restarà obligada a la contractació d’un número mínim de productes o llicències per 

la resta d’anys.  
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3. REQUERIMENTS TÈCNICS  

 

Barcelona Regional compta actualment amb 22 llicències Creative Cloud All Apps que 

necessita renovar i ampliar a 26 llicències. 

 

Les dades associades al pla actual de Creative Cloud for Teams es detallen a continuació:  

 

VIP ID: 599018EAAC24F1F665AA 

Renewal date: December 21, 2017 

Team name: Barcelona Regional S.A. 

Number of Licenses: 22 (Creative Cloud All Apps)  

Membership Status: VIP Select 

Membership Level: 2 

 

Les llicències hauran de ser gestionades a partir d’una consola única i, en cas que sigui 

necessari un canvi de consola, l’adjudicatari serà l’encarregat de migrar els usuaris i llicències 

contractades per aconseguir aquest objectiu.  

 
No s’inclou dins de l’objecte del contracte la instal·lació del software subministrat. 

 

4. CONFIDENCIALITAT 

 

Les empreses licitadores així com l’adjudicatària, es comprometen a mantenir l’estricta 

confidencialitat de qualsevol informació obtinguda sobre Barcelona Regional com a 

conseqüència del present document.  

 

S’obliga a l’empresa contractada al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 

13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial Decret 

1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 

LOPD (en endavant RLOPD) en relació a les dades personals a les quals es tingui accés 

durant la vigència del contracte.  

 

Les dades a les que es tingui accés per la prestació de serveis derivats d’aquest contracte són 

propietat de Barcelona Regional i cal ser tractades de forma que es garanteixi la 

confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades, no podent ser objecte de reproducció total 

o parcial per cap mitjà o suport, ni entregades a terceres persones, sense la prèvia autorització 

escrita de Barcelona Regional. 
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5. GESTIÓ DEL CONTRACTE 

 

Barcelona Regional gestionarà a través de les persones designades el compliment del 

contracte per assegurar el correcte compliment i lliurament dels productes adquirits, que 

actuarà com a interlocutor amb l’empresa adjudicatària.  

 

6. PREU DE LICITACIÓ  

 

Es fixa  com a pressupost màxim de licitació el designat a l’Apartat B del Quadre de 

Característiques.   

 

El règim de pagament es realitzarà en la forma prevista en la Clàusula 19 del Plec de 
Condicions particulars i en l’Apartat J del Quadre de Característiques. 

 

 

 

 

Enric Fargnoli 

Cap Departament de Sistemes d’Informació 

 


