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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA RENOVACIÓ DELS 
EQUIPS I LA XARXA INFORMÀTICA DE L’AULA 1 I L’ADEQUACIÓ D’ALTRES QUATRE 
AULES MÉS DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX MONTSENY SAX SALA 
 
 
 
Primera.- Objecte del contracte 
 
1.- És objecte d’aquesta comanda la renovació dels 18 equips informàtics de l’aula 1 del Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny (edifici Sax Sala), ordinador i monitors, i del cablejat 
necessari, bàsicament de corrent i de xarxa, per tal de connectar aquests equips a la xarxa 
informàtica de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
2.- L’adquisició d’un portàtil, un projector de proximitat i del sistema d’àudio necessari per les 
aules 6, 7, -1 i -2 del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (edifici Sax Sala), i del 
cablejat i canalitzacions necessàries per tal de que els professors puguin gestionar els equips 
des de les seves taules.  
 
3.- La instal·lació de tots els equips sol·licitats en aquest plec (s’adjunten els plànols de les 
aules afectades en aquest plec, que necessiten algun tipus d’instal·lació: aules 1, 6, 7, -1 i -2). 
 
 
Segona.- Característiques tècniques dels equips informàtics 
 
Les característiques tècniques que han de complir són les següents: 
 

- Ordinadors aula 1: Ordinadors, no clònics, amb la CPU integrada en pantalla (no 
annexa). Processador Intel® Core™ i5-6500 (3,2GHz, 6M de caché, 4 nuclis), Chipset 
Intel Q150, memòria RAM 4Gb DDR4 SODIMM (1x4Gb), HD 500Gb 7200 rpm SATA 
2.5G, webcam 2.0 MP integrada, micròfon dual i altaveus estèreo integrats, dispositiu 
òptic Slim SuperMulti, connexió de xarxa Intel I219LM Gigabit (estàndard), 
comunicacions sense fils Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 BT NIC, Intel HD 
Graphics 530, font d’alimentació interna de 160 (87% d’eficiència), pantalla de 21,5” 
IPS FHD (1920x1080) WLED antireflexos i ajustable en alçada, conformitat del 
rendiment energètic E-Satr 5.0 i EPEAT Gold, Windows 10 Pro 64, teclat USB i ratolí 
òptic USB. Un ordinador “tot en un” que compleix amb aquestes característiques és el 
HP ProOne 600 G2. 
 

- Ordinadors portàtils: Processador Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz, up to 3.1 GHz 
with Intel Turbo Boost Technology, 3M Cache, 2 nuclis), memòria RAM 8Gb DDR4-
2133 SDRAM (1x8GB), SSD 256Gb SATA-3 TLC, Gravadora DVD+/-RW, targeta 
integrada Intel HD 620, Intel 7265 802.11 a/b/g/n i Bluetooth 4.0 Combo, bateria de 3 
cel·les (48WHr), Windows 10 Pro 64, ratolí òptic USB. Un ordinador portàtil que 
compleix amb aquestes característiques és el HP ProBook  450 G4. 
 

- Projectors de proximitat: Projector LCD d’alta definició, 2700 lúmens, relació de 
contrast: 1.000:1 (dinàmic), resolució WXGA (1280x800), relació d’aspecte nativa 
16:10, Tipus de llum de 215 vats, cicle de vida útil del llum de fins a 5.000 hores 
(10.000 en mode econòmic), entrada de vídeo RGB, S-Vídeo, vídeo compost LAN, 
Altaveus integrats, Alimentació CA 230V (50-60 Hz), consum elèctric en funcionament 
de 318 vats, dimensions (ample x profunditat x alçada): 36,7 cm x 37,5 cm x 15,5 cm, i 
la següent relació d’entrades i sortides: 
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o 2 x entrada HDMI (HDMI tipus A de 19 espigues) 
o 1 x entrada VGA (HD 15) 
o 1 x USB 2.0 – 4 PIN USB tipus A 
o 1 x entrada de vídeo compost RCA 
o 3 x entrada de la línia d’àudio (connexió telefònica estèreo de 3,5 mm)  
o 1 x USB 2.0 – 4 PIN USB tipus B 
o 1 x sortida VGA (HD 15) 
o 1 x entrada de S-Vídeo 
o 1 x sortida de la línia d’àudio (connexió telefònica estèreo de 3,5 mm)  
o 1 x xarxa RJ45  
o 1 x micròfon (minitelèfon 3,5 mm) 

 
També ha de disposar del mode “blackboard mode”, del mode “pissarra blanca”, 
compatibilitat amb mode 16:10, mode dinàmic, mode teatre, funcions interactives 
integrades i compatible amb mode MHL. Un projector que compleix amb aquestes 
característiques és l’EPSON EB 575 Wi (ref.: V11H601040). 

Altaveus:  Paquet de 2 altaveus actius de plàstic ABS de color blanc, 12W (RMS), 
dues entrades de nivell de línia amb suma estèreo: 1 entrada de miniconector de 3,5 
mm / 1 entrada de RCA d’àudio doble, abrasadores de paret en forma de C, 3 vies amb 
driver de 4", 1 cable d’alimentació «tipus 8» de 1,8 metres apte per Catalunya. 
Dimensions: 220 mm d’alçada, 150 mm d’amplada i 145 mm de profunditat. Uns 
altaveus que compleixen amb aquestes característiques són els altaveus actius VISION 
SP-800P 12W. 

Pels ordinadors de l’aula 1, la garantia haurà de ser d’un mínim de 3 anys, i pels portàtils,  
projectors, altaveus i la resta d’elements instal·lats, d’1 any.  
 
Tercera.- Serveis a realitzar: 

- Aula 1: Fer arribar 4 punts de corrent i 2 de xarxa a la part central de cadascuna de les 
9 taules dels alumnes (entre els dos equips nous que aniran a cada taula), i 1 punt de 
xarxa i 4 de corrent a la taula del professor (a la banda dreta d’aquesta taula anirà una 
taula/ala supletòria, entre la paret i la taula del mestre, per on es podrà fer arribar els 
cablejats).  
 
Per tal de fer arribar els cablejats a les taules, aquests es faran passar per 5 columnes 
rígides de 3 metres, d’alumini anoditzat (tipus columnes K45 de Simon, model 
ALK1100/8, o similar), que aniran del cantó exterior de cada taula al fals sostre, fixades 
per pressió al forjat, menys a la taula del professor, que anirà amb canalització 
estàndard, i la taula que està al cantó de la columna, que s’aprofitarà aquesta per tal de 
fer arribar els cables als dos ordinadors de la taula més propera. 
 
Aquestes “canalitzacions” hauran d’arribar pels laterals de les taules (exteriors més 
propers a les parets), pujant el cablejat per la columna rígida fins el sostre (menys la 
taula del mestre, on es passarà per una ala que s’afegirà a la taula, i una taula 
d’alumnes, on s’aprofitarà la columna existent. 
 
Tot el cablejat que hi vagi sota les taules fins els punts de corrent i xarxa ha d’estar 
canalitzat, i els que vagin aeris (com podria ser el cas del teclat o ratolí, han d’estar 
embridats, o dins de tubs especials per recollir cablejat). 
 
S’ha de fer arribar la connexió del projector existent (ubicat al sostre, al centre de 
l’aula), i la dels altaveus (un a cada cantó de la pissarra), a la taula del professor. 
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- Aules 6, 7, -1 i -2: Fer arribar 4 punts de corrent, 2 de xarxa, l’àudio, i la connexió del 
nou projector a cadascuna de les taules dels professors d’aquestes quatre aules (1 
professor/taula per aula), instal·lar un projector de proximitat i el sistema d’àudio a cada 
aula, i realitzar les canalitzacions necessàries per a que tot el cablejat dels equips 
instal·lats es puguin gestionar des de la taula del professor. 
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El cablejat de totes les aules ha d’estar correctament canalitzat i etiquetat, segons indicacions 
del tècnic informàtic de l’Ajuntament de Sant Celoni, i en el cas del cablejat i connectors de 
xarxa hauran de ser de categoria 6. 

És obligació del contractista lliurar tots els equips a l’àmbit de Tecnologies de la Informació, 
situat al carrer Campins, 26 de Sant Celoni. Previ a l’entrega d’aquest material, cal contactar 
amb el Sr. Agustí Font i Borderas al número de telèfon 628326941. 
 
L’import màxim d’aquesta despesa serà de 26.446,28€ sense IVA, i s’imputarà a la partida 
pressupostària 01.920Z0.623. 
 
 
Sant Celoni, 5 de desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Agustí Font i Borderas  
Tècnic Tecnologies de la Informació 
 
 
 


