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1. INTRODUCCIÓ
L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona té la necessitat d’abordar un
procés d’adquisició d’equipament informàtic de Lloc de Treball per tal d’atendre al procés de canvi
de mandat dels regidors de la ciutat.
Així, el proper 26 de maig de 2019 se celebraran eleccions municipals en les que es renova el ple
de l’Ajuntament de Barcelona, i l’IMI ha de subministrar equipament als nous regidors que
prendran possessió en els terminis legals establerts. Actualment, un percentatge d’aquest
equipament presenta una antiguitat que pot no oferir el rendiment i capacitat necessària per al
desenvolupament de les tasques que els regidors, i per extensió, l’equip de govern ha de dur a
terme.
Els principals objectius del present procés de contractació són:


Millorar l’obsolescència tecnològica de l’equipament destinat als regidors de la ciutat de
Barcelona.



Assegurar que el rendiment del nou maquinari cobreix les seves necessitats de rendiment,
programari i ús de les aplicacions amb un temps de resposta adient



Millorar la disponibilitat del programari i ús del mateix en un entorn de mobilitat donat el
perfil molt específic dels destinataris dels equipaments.

Tots els elements que formen part d’aquestes estacions de treball, hauran d’ajustar-se a les
especificacions tècniques que estableixi l’IMI, i que garanteixin en tot moment l’adequació a la
plataforma informàtica estàndard per a la xarxa corporativa municipal, d’acord amb criteris basats
en perfils professionals.
L’interès públic del contracte rau en el fet de que actualment l’obsolescència tecnològica dels
equips dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona no ofereix les capacitats suficients en quant a
rendiment i eficiència, la qual cosa repercuteix de forma negativa a l’execució de les seves
funcions davant la ciutadania.

2. OBJECTE
El present plec té per objecte la contractació del subministrament d’equipament informàtic per al
canvi de mandat 2019 de l’Ajuntament de Barcelona.
En aquesta contractació s’inclouen les activitats d’emmagatzematge, tota la logística de transport
de l’equipament, el seu lliurament, la retirada dels residus d’embalatge producte del
subministrament i de l’equipament sortint segons criteri de l’Ajuntament de Barcelona, entre
d’altres. Totes aquestes activitats s’executaran sota el pla de desplegament que definirà,
coordinarà i supervisarà la direcció d’Operacions i Sistemes de l’IMI.
Per poder atendre a les activitats esmentades anteriorment i a les diferents tipologies de lloc de
treball, s’ha estructurat el present plec en 2 lots:
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-

Lot 1 – Subministrament d’estacions de treball de sobretaula.

-

Lot 2 – Subministrament d’ordinadors portàtils.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
En el present apartat es mostren les característiques tècniques de cada un dels equipaments
indicats anteriorment.
Cada lot de subministrament inclou les activitats d’emmagatzematge, tota la logística de transport
de l’equipament, el seu lliurament, la retirada dels residus d’embalatge producte del
subministrament i de l’equipament sortint segons criteri de l’Ajuntament de Barcelona, entre
d’altres. Totes aquestes activitats s’executaran sota el pla de desplegament que definirà,
coordinarà i supervisarà la direcció d’Operacions i Sistemes de l’IMI.
L’oferta proposada per les empreses licitadores en el lots de subministrament 1 i 2 haurà
d’incloure el preu unitari de l’equipament seleccionar per donar resposta als llocs de treball
definits, les corresponents garanties i totes les activitats definides i descrites anteriorment.
L’equipament presentat pels adjudicataris haurà de complir amb els requisits tècnics especificats a
les taules que es mostren en els següents apartats per a cada un dels lots, o en tot cas, oferir una
configuració alternativa superior per a cada una de les tipologies.
3.1. LOT 1: SUBMINISTRAMETN D’ESTACIONS DE TREBALL DE SOBRETAULA
Es tracta d’un conjunt d’ordinador de sobretaula, pantalla i dispositius d’entrada (teclat i ratolí).
L’ordinador serà del tipus SFF (Small Form Factor).
El següent quadre indica les característiques tècniques que ha de complir aquest equipament:
Categoria

Subcategoria

Tipus
Especificació

Especificació

ESPECIFICACIONS PC SFF
Processador

Model

Mínim

Core i5 de 8a generació

Memòria RAM

Tipus

Mínim

8GB DDR4

Emmagatzemantge

Disc dur

Mínim

256GB SSD

Àudio

Requerit

Targeta de so integrada HD

Àudio

Requerit

Altaveus integrats

Connexions

Mínim

- 2 ports USB 3.0
- VGA
- HDMI
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Pes

Màxim

- Ethernet Gigabyte
- Entrada/sortida d’audio i micròfon
- Unitat òptica
- Lector de targetes 5 en 1
6 KG

Unitat òptica

Mínim

Unitat òptica CD/DVD
L’equipament ha de tenir compatibilitat
completa amb les maquetes actives a l’IMI
que estan basades en els sistemes operatius:
- Windows 10 64 bits
- Ubuntu 16.04 LTS 64 bits

Software

Sistema operatiu

Requerit

Dispositius
d’entrada

Ratolí

Requerit

Dispositius
d’entrada

Teclat

Requerit

-

Format entrada espanyol

-

Ranura lectura Smart Card

Mides

Màxim

15 cm (amplada) x 30 cm (alçada) x 37 cm
(profunditat)

Seguretat

Requerit

TPM 2.0

Seguretat física

Certificacions

Requerit

L’equipament estarà dotat de slot de
seguretat tipus Kesington i el corresponent
cable de seguretat per evitar robatoris
bloquejable amb clau de 4 dígits.
Acompliment dels següents estàndards o
equivalents:
Requeriments energètics segons s'estableix a
Energy Star.
Requeriments ambientals d'emissions de
soroll tal com s'estableixen a l’estàndard TCO
Certified Desktops, recollits a Etiqueta
ecològica europea, Àngel Blau i altres.
Requeriments ambientals d'altres
components tòxics : EPEAT Silver i RoHScompliant;

ESPECIFICACIONS PANTALLA
Característiques

Mínim

- 23” a 24”
- LED
- 1920 x 1080 FHD
- 250 cd/m2
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- Contrast 1000:1
- Refresc: 7ms
- Connexions: HDMI, VGA, DP
- Peanya ajustable

Certificacions

Mínim

Acompliment dels següents estàndards o
equivalents:
Requeriments ergonòmics: segons
s'estableixen a ISO 9241-307
Requeriments energètics segons s'estableix a
Energy Star.
Requeriments ambientals d'emissions de
soroll tal com s'estableixen a l’estàndard TCO
Certified Displays.
Requeriments ambientals d'altres
components tòxics : EPEAT Silver i RoHScompliant;

3.2. LOT 2: SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS PORTÀTILS
Es tracta d’un equipament de lloc de treball orientat a la mobilitat amb dockstation inclosa que
doni resposta a les següents característiques tècniques:
Categoria

Subcategoria

Tipus
Especificació

Especificació

Processador

Model

Core i5 8a generació

Memòria RAM

Tipus

Mínim

8GB DDR4

Emmagatzemantge

Disc dur

Mínim

256GB SSD

Pantalla

Mida

Requerit

Entre 12.5” i 13.5”

Pantalla

Resolució

Minima

1920 x 1080

Mínim

Màxim

- 2 USB 3.0
- HDMI
- Entrada/sortida d’àudio i micròfon
1,35 Kg

Màxim

Alçada : 20 mm

Mínim

10h de durada

Connexions
Pes
Dimensions
Bateria

Alçada
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Àudio

Requerit

Targeta de so integrada HD

Àudio

Requerit

Altaveus i micròfon integrats

Webcam

Mínim

Dispositius entrada

Requerit

FHD 2.0MP
Touchpad integrat
Teclat format espanyol
Ratolí

Connectivitat sense
fils
Software

Font d’alimentació

Mínim

Wifi 2 x 2 802.11 a/c
Bluetooth 4.0

Sistema Operatiu Requerit

Requerit

L’equipament ha de tenir compatibilitat
completa amb les maquetes actives a l’IMI
que estan basades en els sistemes operatius:
- Windows 10 64 bits
- Ubuntu 16.04 LTS 64 bits
Adaptador CA (100/240V) ús internacional
Lector d’empremtes digitals integrat.
Smart Card Reader

Seguretat

TPM 2.0

Seguretat física

Requerit

Certificacions

Mínim

L’equipament estarà dotat de slot de
seguretat tipus Kesington i el corresponent
cable de seguretat per evitar robatoris
bloquejable amb clau de 4 dígits.
Acompliment dels següents estàndards o
equivalents:
Requeriments energètics segons s'estableix a
Energy Star.
Requeriments ambientals d'emissions de
soroll tal com s'estableixen a l’estàndard TCO
Certified Notebooks, recollits a Etiqueta
ecològica europea, Àngel Blau i altres.
Requeriments ambientals d'altres
components tòxics : EPEAT Silver i RoHScompliant.

DOCK STATION
Connexions

Mínim

- 2 display port
- HDMI
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- VGA
- 4 usb 3.0
- Ethernet Gigabyte
- 1 stereo / Mic combo port

Seguretat

Requerit

Slot de seguretat

4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
4.1. SOBRE ELS EQUIPS









Els equips hauran de tenir facilitat d’accés als seus components interns, de manera que no
s’ha de precisar la utilització d’eines especials per l’accés a l’interior del xassís.
S’haurà de garantir la plena disponibilitat via web de controladors i software addicional per
als equips i la possibilitat d’incorporar els mateixos a paquets d’instal·lació estàndard via
instal·lacions desateses, per al manteniment d’aquest programari.
Tot l’equipament de computació que es subministri ha de ser compatible amb les plantilles
de software de l’IMI basades en Windows 10 i Ubuntu LTS 16.04 per dispositius no tàctils.
Els licitadors no podran presentar ofertes de maquinari amb prestacions inferiors a les
requerides en aquest plec.
Els equips hauran d’incloure en les ofertes equips amb software BIOS propi del fabricant de
l’equip, fabricant que haurà de constar en l’oferta.
Els licitadors hauran de garantir el subministrament de peces dels equips per a tot el
període de garantia ofertat.
Els equips subministrats hauran de ser nous. En cap cas s’acceptaran equips
remanufacturats o recondicionats.
Els manuals d’ús dels equips ofertats estaran redactats en qualsevol de les llengües oficials
a la ciutat de Barcelona.

4.2. ASPECTES ECOLÒGICS
El licitador haurà de presentar la documentació específica certificada pel fabricant respecte de
l’acompliment de la normativa RoHS respecte a la reducció de la utilització de substàncies
perilloses, la possibilitat del seu reciclatge i els continguts i emissions dels ordinadors portàtils,
en concret el document haurà d’especificar:
-

-

Actualitzacions possibles i/o disponibles
Reciclatge dels materials de fabricació
Eficiència energètica de l’equip: potència d’entrada, eficiència de l’adaptador
d’energia, funcions d’estalvi energètic (al marge del programari exigit
tècnicament), etc.
Emissions, nivell de soroll i nivell de radiacions, si s’escau.
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-

Material d’embalatge utilitzat.

4.3. SOBRE EL LLIURAMENT DE L’EQUIPAMENT
Tot l’equipament objecte d’aquest contracte haurà de ser lliurat en una data no posterior al dia 5
de juny de 2019, sota la supervisió de la direcció d’ Operacions i Sistemes de l’IMI, que designarà
la persona que liderarà per part de l’IMI aquest procés.
A fi de facilitar el lliurament d’aquests equipaments, l’IMI informarà els adjudicataris de:
-

Les dependències municipals on s’ha de fer l’ entrega.
L’adreça correcta de les dependències.
Nom i cognoms de la/les persona/es responsables d’acollir l’entrega.
Número de telèfon de contacte per l’entrega.
Número i tipus d’equips a lliurar.

L’adjudicatari de cada lot de subministrament retirarà i eliminarà de manera sostenible els residus
de l’embalatge (plàstics, cartrons, poliespan, etc....) en un punt verd oficial. El procés de retirada
dels residus podrà dur-se a terme en mateix dia del lliurament o posteriorment a petició de la
direcció d’Operacions i Sistemes de l’IMI. En aquest segon cas, no podrà excedir del termini màxim
de 3 dies una vegada feta la sol·licitud per escrit.
Per tant, l’adjudicatari de cada lot de subministrament implicat aportarà la seva capacitat
d’emmagatzematge i logística de transport tant en el que respecta al lliurament del nou
equipament com a la retirada de residus.
Totes les ubicacions implicades en l’activitat de retirada de residus estan situades a la ciutat de
Barcelona.
4.4. SOBRE LA RETIRADA DE L’EQUIPAMENT SORTINT
Una vegada realitzada, sota la supervisió de la direcció d’ Operacions i Sistemes de l’IMI, la posta
en marxa de l’equip subministrat, aquesta direcció comunicarà a l’adjudicatari de cada lot que
haurà de procedir, si s’escau, a retirar l’equipament sortint segons criteri de l’Ajuntament de
Barcelona. A tal efecte, l’IMI informarà els adjudicataris de:
-

Les dependències municipals on s’ha de fer la retirada.
L’adreça correcta de les dependències.
Nom i cognoms de la/les persona/es responsables de coordinar la retirada.
Número de telèfon de contacte per la retirada.
Número i tipus d’equips a retirar.

Aquest equipament retirat de les dependències municipals s’haurà de destinar al magatzem que
l’IMI designi o destinar-ho a desballestament garantint en tot moment les normes de sostenibilitat
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ambiental. Aquest desballestament caldrà certificar-lo adequadament a requeriment de l'IMI,
mitjançant el lliurament de la documentació corresponent (fulls d'acceptació de gestors
autoritzats o equivalent).
Per tant, l’adjudicatari de cada lot de subministrament implicat aportarà la seva capacitat
d’emmagatzematge i logística de transport en el que respecta a la retirada de l’equipament
sortint.
Totes les ubicacions implicades en l’activitat de retirada d’equipaments estan situades a la ciutat
de Barcelona.
4.5. VOLUMENTRIA DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR
La distribució estimativa de les volumetries d’equipament dels lots 1 i 2 són les següents:

Lot

Equipament

Quantitat mínima unitats a
subministrar

LOT 1

Estacions de treball de sobretaula

39

LOT 2

Ordinadors portàtils

50

4.6. REVISIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’Institut Municipal d’Informàtica podrà requerir a
l’empresa candidata a ser l’adjudicatària a lliurar, en un termini no superior a 2 dies hàbils des del
requeriment, un “equipament mostra” dels models concrets de cada tipologia, que formen part de
la solució adjudicatària. Aquestes unitats s’hauran de lliurar a la direcció d’Operacions i Sistemes
de l’IMI, Avinguda Diagonal, núm. 220, 3a planta, 08018 de Barcelona, de 08:00h a 17:00h hores.
Un cop verificades les característiques de l’equipament i la seva plena adequació a l’oferta
presentada, li serà retornat al seu propietari. La superació de les proves tècniques serà
imprescindible per a l’adjudicació del contracte.
En cas que algun dels productes oferts no s’ajusti a les característiques tècniques exigides en el
present plec, l’empresa quedarà exclosa d’aquest procediment per no complir els requeriments
tècnics del contracte i es procedirà a requerir l’”equipament mostra” al següent licitador segons
l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
4.7. GARANTIA
Els equips hauran de tenir una garantia d’un període mínim 3 anys.
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L’adjudicatari estarà obligat a assumir el manteniment de la garantia ofertada durant tot el
període de vigència de la mateixa.
L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a l’adjudicatari les avaries o incidències dels equips que
cobreixin la garantia ofertada. A tal efecte, l’adjudicatari ha de garantir els canals necessaris per
recepcionar les avaries que, com a mínim, cobrirà els dies laborables (de dilluns a divendres,
excepte festius a la ciutat de Barcelona), i durant un horari entre les 08:00h i 18:00h.
L’adjudicatari es comprometrà a resoldre les avaries amb un temps de resolució d’incidències no
superior a 1 dia (laborable) des de la comunicació de la mateixa.
Li correspon a l’adjudicatari optar per la reparació in situ o la substitució immediata de l’equip per
un d’igual o de superiors característiques al descrit a les condicions tècniques, per tal de donar
compliment al temps màxim de resolució permès.
L’adjudicatari respondrà de la correcta prestació dels serveis inclosos en aquesta garantia i durant
la seva vigència, amb la garantia definitiva dipositada al moment de l’adjudicació del contracte.
5. DURADA DEL CONTRACTE
Aquest contracte tindrà vigència a partir del dia següent a la seva formalització i fins, com a
màxim, el 31 de juliol de 2019.
6. PRESSUPOST, OFERTA ECONÒMICA I FACTURACIÓ
6.1. SOBRE EL PRESSUPOST
El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 99.999,80€ (IVA inclòs), dels quals 82.644,46€
corresponen al pressupost net i 17.355,34€ en concepte d’IVA al tipus del 21%. Aquest import
anirà amb càrrec al pressupost de l’IMI per l’any 2019.

Lot

Pressupost 2019

Import màxim licitació
(IVA inclòs)

LOT 1

36.199,80€

36.199,80€

LOT 2

63.800,00€

63.800,00€

TOTALS

99.999,80€

99.999,80€
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6.2. SOBRE L’OFERTA ECONÒMICA
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica per a cadascun dels lots als que consideri que
han de participar, IVA inclòs i d’acord amb el model de proposta econòmica que s’adjunta en el
plec de clàusules administratives particulars.
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica indicat el preu unitari de cada equip que
correspon a cada lot pel que presenten oferta, d’acord amb el model de proposta econòmica que
s’adjunta en el plec de clàusules administratives particulars.
Aquests imports unitaris no podran superar en cap cas l’import màxim fixat per a cadascun d’ells
d’acord amb el que s’indica en el quadre següent:
Preu màxim per unitat

Lot

Equipament

1

Estacions de treball de sobretaula

928,20 €

2

Ordinadors portàtils

1.276,00 €

(IVA inclòs)

En cas que algun licitador superi l’import unitari màxim fixat per cada equipament restarà exclòs
de la licitació per haver superat el tipus màxim de la licitació.
6.3. SOBRE LA FACTURACIÓ
La facturació de cada lot adjudicat es realitzarà una vegada l’equipament estigui disponible a la
ubicació final indicada per l’IMI i s’hagi signat l’acta de recepció del mateix.

7. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
7.1. CONFIDENCIALITAT
Les empreses contractades s’obliguen a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al
personal autoritzat per l’Administració Municipal.
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació i/o
Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret inclou als components tecnològics i mesures de
seguretat tècniques implantades en els mateixos.
Les empreses contractades seran responsables de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliguen a aplicar les mesures
necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per
part del personal participant en el desenvolupament dels contractes.
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Un cop finalitzat el presents contractes, les empreses contractades es comprometen a destruir
amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per
l’Administració Municipal, així com qualsevol altra producte obtingut com a resultat dels presents
contractes.
7.2. CLÀUSULA PER ACCESSOS POTENCIALS
En aquesta contractació no es preveu tractament de dades personals per part de l’empresa
contractista.
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, el
personal de l’empresa contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren als
arxius, documents i sistemes informàtics de l’òrgan de contractació.
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, quan el personal de l’empresa contractista
accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de
la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les
a tercers.
L’empresa contractista ha de posar en coneixement dels seus treballadors els deures i obligacions
establerts anteriorment.
L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Aquesta incidència
s’haurà d’anotar al Registre d’incidències.
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a l’empresa contractista
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3. CLÀUSULA DE SEGURETAT DELS EQUIPS, PROGRAMES I INFORMACIÓ
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats
els programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat
en els canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les
mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys,
pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de
l’Administració Municipal.
7.4. CLÀUSULA DE PERSONAL EXTERN
El Cap responsable de contracte corresponent de l’empresa contractada durà a terme de forma
correcta la gestió del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació.
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L’empresa contractada corresponent està obligada a implantar els mecanismes i controls
necessaris per a garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació de
l’Administració Municipal, i de donar-los a conèixer al seu personal.
El Cap responsable del contracte corresponent de l’empresa contractada, abans de l’inici de la
prestació del servei objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a
la que l’empresa estigui sotmesa per contracte, formar al seu personal en la política i instruccions
de l’Administració Municipal que els sigui d’aplicació, i fer signar al seu personal un document
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de
caràcter personal de l’Administració Municipal. L’empresa contractada haurà de mantenir
disponible en tot moment la informació o treballs resultants de l’objecte del contracte, amb la
finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest apartat.
El Cap responsable de contracte de l’empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot
moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la
data en que van rebre la formació en política i instruccions de l’Administració Municipal, així com
el document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació.
El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest
contracte serà entregat al Cap responsable de contracte de l’Administració Municipal, abans de
ser donats els permisos per accedir als Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal o bé
abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en
poder de l’empresa contractada que haurà de presentar-los quan siguin requerits per
l’Administració Municipal.
7.5. CLÀUSULA AMBIENTAL
L’equipament proposat per les empreses licitadores haurà de complir tots els requeriments
detallats en la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips
informàtics, que es troba publicada a la web de l’Ajuntament de Barcelona
( https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86196 ).

8. DUBTES I ACLARIMENTS
Si és de l’interès dels licitadors sol·licitar informació addicional per a la presentació de l’oferta,
l’IMI posarà a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves
consultes: fcasaus@bcn.cat.
En l’assumpte del correu indicar:
Contracte: [Número d’expedient del contracte]
En cas de no obtenir resposta, contactar amb el telèfon 93 291 81 44.
S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 3 dies hàbils anteriors a la data límit de presentació
d’ofertes.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jordi Cirera Gonzalez el dia 27/03/2019 a les 11:14, que informa.

