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EXP.: 901467/19
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER CONTRACTAR L’EXECUCIÓ
DELS TREBALLS D’ANÀLISI I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DE
PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Antecedents
La primera línia d’intervenció de l’Àrea de Mobilitat i Transport de l’AMB, segons el Pla d’Actuació
Metropolitana, te per objectiu impulsar la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità, i dins
d’aquesta línia destaquen dos objectius:


Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors
de mobilitat sostenible, amb actuacions concretes com les següents:
Donar suport a la implantació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics
subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer.
Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant a nivell particular com de les
empreses, especialment les que disposen de flotes.

En aquest entorn estratègic de foment de la mobilitat sostenible, la Direcció de serveis de Mobilitat
Sostenible ha dut a terme diverses campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta elèctrica o dels
vehicles elèctrics: elaboració de recomanacions tècniques als Ajuntaments, redacció de ordenances
municipals tipus, convocatòries de subvencions adreçades als ciutadans, a les empreses o directament
als Ajuntaments i a les seves empreses, instal·lació de punts de recàrrega...
La primera campanya de subvencions a la compra de bicicletes elèctriques (adreçada a ciutadans i
empreses) i la primera convocatòria de subvencions als Ajuntaments per a la compra de vehicles
elèctrics van publicar-se a finals de 2014. Fins a l’actualitat, s’han succeït diverses convocatòries i el
nombre de bicicletes subvencionades supera ja les 3.000, mentre que el nombre de vehicles elèctrics
subvencionats arriba a la trentena (entre turismes, furgonetes i motos).
D’acord amb la clàusula de seguiment de les actuacions que inclouen totes les bases reguladores
d’aquestes campanyes de subvenció, així com la necessitat de conèixer l’impacte real de les accions
desenvolupades per millor orientar les actuacions futures, aquesta Direcció de serveis de Mobilitat
Sostenible es planteja contractar una assistència tècnica per executar diversos treballs de seguiment:
estudis, enquestes i treballs de camp.
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Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina,
l’escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, amb
actuacions com la promoció de la bicicleta elèctrica amb subvencions a la compra i cessions als
Ajuntaments.
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Objecte de la licitació
L’objecte del contracte al que es refereix aquest informe és la contractació d’una assistència tècnica que
elabori una sèrie de documents d’anàlisi i seguiment de les actuacions de promoció de la mobilitat
sostenible executades des de 2016 per la Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible.
Les actuacions a les que es refereix aquest contracte abastaran tant les convocatòries de subvencions (a
la compra de bicicletes elèctriques, a la compra de vehicles elèctrics). les convocatòries de cessió (de
bicicletes elèctriques), les recomanacions adreçades als Ajuntaments (sobre promoció del vehicle
elèctric) o les enquestes de satisfacció als usuaris del servei Bicibox o de les electrolineres de l’AMB. Els
següents apartats detallen l’abast i la metodologia dels treballs.
Els documents finals de seguiment s’orientaran a quantificar l’impacte, a la vista dels objectius de l’AMB,
i a identificar línies de millora per a futures convocatòries.

Abast dels treballs
Els treballs inclosos en aquesta assistència tècnica responen a dues tipologies:



Estudis de seguiment
Enquestes telefòniques de satisfacció

De manera detallada, es plantegen els següents treballs de cada tipologia:


Estudis de seguiment:

3. Estudi sobre la translació a les ordenances municipals de les recomanacions publicades per
l’AMB (2016) sobre incentius al vehicle elèctric, i especialment sobre l’aplicació operativa de
l’incentiu de gratuïtat a l’estacionament dels vehicles elèctrics.
4. Estudi sobre l’ús de les bicicletes elèctriques cedides per l’AMB als Ajuntaments
metropolitans entre 2014 i 2017, i sobre l’ús dels vehicles elèctrics subvencionats per l’AMB
als Ajuntaments metropolitans entre 2014 i 2017.


Enquestes telefòniques de satisfacció:
1. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de l’abonament Bicibox (edició 2020, 2021 i
2022)
2. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de l’abonament eBicibox (edició 2020 i 2021)
3. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de les electrolineres de l’AMB (edició 2020 i
2021)
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2. Anàlisi dels qüestionaris de mobilitat a les empreses beneficiaries de les subvencions per a la
compra de bicicletes elèctriques (2016, 2017 i 2018)
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1. Enquesta telefònica als beneficiaris de les subvencions per a la compra de bicicletes
elèctriques (2016, 2017 i 2018)
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Metodologia del treball
Per a cadascun dels treballs inclosos en aquesta licitació es proposen a continuació unes condicions i una
metodologia.


Estudis de seguiment:
1. Enquesta telefònica als beneficiaris de les subvencions per a la compra de bicicletes
elèctriques (convocatòries 2016, 2017 i 2018)
L’objecte d’aquesta enquesta telefònica és analitzar l’ús de la bicicleta elèctrica ajustat a les
Bases que regulen la subvenció de l’AMB a la compra de bicicletes elèctriques per part del
beneficiari. També s’investigarà la mobilitat associada a la bicicleta elèctrica subvencionada
(motiu dels desplaçaments, freqüència d’us, combinació amb altres transports...) i els
possibles incidents (tramitació, cobrament de la subvenció, avaries...).
Les enquestes es realitzaran sobre una mostra del total dels beneficiaris de les subvencions
atorgades. En total, es preveu una mostra de com a mínim 300 enquestes per cada 1.000
subvencions.

2. Anàlisi dels qüestionaris de mobilitat a les empreses beneficiaries de les subvencions per a la
compra de bicicletes elèctriques (convocatòries 2016, 2017 i 2018)
Juntament amb les sol·licituds de subvenció, en el cas que el beneficiari és una empresa,
s’inclou una enquesta mobilitat. Després de les convocatòries 2016, 2017 i 2018, el nombre
d’enquestes respostes (en format paper) arriba a les 200.
L’objecte d’aquest anàlisi és gravar aquestes enquestes, dur a terme l’anàlisi estadística de
les dades i redactar l’informe d’anàlisi i conclusions. Els qüestionaris seran lliurats per l’AMB
a l’adjudicatari pel seu anàlisi.
El qüestionari utilitzat permet conèixer la tipologia i el sector de les empreses que s’acullen a
les subvencions així com la destinació prevista per a les bicicletes elèctriques. En cas de
dubtes o possibles incompliments, s’haurà de contactar telefònicament amb el beneficiari
per reclamar més informació.
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Els resultats seran objecte de la corresponent explotació, anàlisi i informes. L’explotació dels
resultats consistirà en l’obtenció d’un seguit de variables, expressades en taules i gràfics, i la
seva interpretació mitjançant anàlisi estadístic. L’informe, a més de taules o gràfics que
il·lustrin l’anàlisi, inclourà un apartat de recomanacions per millorar la convocatòria i la seva
gestió posterior.
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Es duran a terme tres enquestes paral·leles, una per a cada any en que s’han publicat
convocatòries (2016, 2017 i 2018), les tres amb el mateix qüestionari. L’extensió del
qüestionari s’ajustarà a aproximadament 6 min d’enquesta. El qüestionari serà consensuat
entre l’adjudicatari i la Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible a l’inici dels treballs.

APROVAT

3. Estudi sobre la translació a les ordenances municipals de les recomanacions publicades per
l’AMB (2016) sobre incentius al vehicle elèctric, i especialment sobre l’aplicació operativa de
l’incentiu de gratuïtat a l’estacionament dels vehicles elèctrics.
Mitjançant una enquesta presencial als tècnics i responsables de mobilitat dels 36 municipis
metropolitans s’avaluarà l’impacte de les recomanacions sobre incentius al vehicle elèctric
elaborades per la Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible i adreçades directament als
Ajuntaments.

Condicions de la translació feta a les ordenances municipals de les recomanacions de
l’AMB sobre incentius als vehicles elèctrics. En concret, cal analitzar dos aspectes:
l’aplicació de bonificacions a l’Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica, i
l’aplicació de tarifes d’estacionament (zona blava o verda, aparcaments municipals)
reduïdes en funció de la classificació mediambiental del vehicle (etiquetes de la DGT).



Operativa per accedir a les tarifes d’estacionament reduïdes (quan s’apliquin):
mitjançant control visual de la etiqueta de la DGT, mitjançant un registre municipal de
matrícules, mitjançant una targeta de vehicle elèctric o de baixes emissions... Caldrà
una descripció detallada de cada cas.



Condicions de la translació feta a les ordenances municipals de les recomanacions de
l’AMB sobre la implantació de serveis de vehicles compartits (carsharing) als municipis
metropolitans.

L’AMB proporcionarà a l’adjudicatari còpia de les recomanacions sobre ordenances
municipals enviades als municipis metropolitans.
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A més d’un informe particularitzat per a cada municipi on s’incloguin les informacions i
dades recollides, als informes finals caldrà indicar:
 Els municipis que han traslladat les recomanacions de l’AMB, els que ho han fet
parcialment i els que no.
 Una taula resum de les operatives aplicades a cada municipi per accedir a les tarifes
d’estacionament reduïdes.
Finalment, s’inclouran aquelles conclusions i recomanacions sorgides de l’experiència, i que
puguin servir per orientar millor les accions futures de l’AMB.
L’Ajuntament de Barcelona i les seves ordenances municipals s’utilitzaran com a referent
amb el que comparar la translació de les recomanacions de la resta de municipis
metropolitans.
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Durant aquesta visita presencial, el tècnic assignat haurà de recollir amb detall la següent
informació de cada municipi:
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4. Estudi sobre l’ús de les bicicletes elèctriques cedides per l’AMB als Ajuntaments
metropolitans entre 2014 i 2017, i sobre l’ús dels vehicles elèctrics subvencionats per l’AMB
als Ajuntaments metropolitans entre 2014 i 2017.
Aprofitant l’anterior enquesta presencial als Ajuntaments, el tècnic de l’adjudicatari també
recollirà la següent informació sobre les convocatòries de cessió de bicicletes elèctriques i
sobre les subvencions a la compra de vehicles elèctrics:


Gestió i beneficiaris del parc de bicicletes elèctriques cedides per l’AMB. El tècnic
recollirà una descripció del sistema de gestió emprat, del nombre i tipologia dels
beneficiaris, com s’assegura el manteniment de les bicicletes, el nombre d’avaries, el
nombre d’accidents, una quantificació dels beneficis, la valoració de l’experiència,
recomanacions per a possibles cessions futures...



Ús i experiència respecte dels vehicles elèctrics subvencionats per l’AMB. Aquest
aspecte serà tractat com l’anterior, amb una descripció de l’ús dels vehicles
subvencionats, de l’experiència respecte dels vehicles tradicionals amb motor de
combustió, dels costos de manteniment, de les avaries, l’opinió dels conductors... La
descripció tindrà en compte si es tracta de motos, turismes o furgonetes elèctriques.

L’AMB cedirà a l’adjudicatari la informació sobre les bicicletes cedides o els vehicles
subvencionats a cada Ajuntament durant les darreres convocatòries (de 2014 fins a 2017).
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Els sistemes d’èxit per gestionar les bicicletes elèctriques cedides, i aquells sistemes
que no hagin reeixit.
Un resum de l’experiència dels municipis metropolitans amb les motos elèctriques, els
turismes i les furgonetes elèctriques.

Finalment, s’inclouran aquelles conclusions i recomanacions sorgides de l’experiència, i que
puguin servir per orientar millor les accions futures de l’AMB.
L’Ajuntament de Barcelona quedarà exclòs d’aquesta part del treball ja que no ha estat
beneficiari de cessions de bicicletes elèctriques ni de subvencions de vehicles elèctrics per
part de l’AMB.
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A més d’un informe particularitzat per a cada municipi on s’incloguin les informacions i
dades recollides, als informes finals caldrà indicar:
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Enquestes telefòniques de satisfacció:
1. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de l’abonament Bicibox (edició 2020, 2021 i
2022)
Aquesta enquesta telefònica de satisfacció es realitza anualment. En aquest cas, es tracta de
dur a terme les corresponents a l’edició 2020, 2021 i 2022. L’abonament Bicibox ofereix
aparcaments segurs per a les bicicletes particulars (www.bicibox.cat).
Les enquestes es realitzaran sobre una mostra d’usuaris registrats i actius durant el semestre
anterior a l’enquesta. Un usuari actiu és aquell que ha realitzat almenys un estacionament
durant el darrer semestre.
En total, es preveu una mostra de 800 enquestes anuals d’usuaris actius: 400 enquestes seran
d’usuaris que fan un ús freqüent del servei: més de 60 estacionaments (10 estacionaments al
mes); les altres 400 enquestes ho seran d’usuaris que en fan un ús més esporàdic: menys de
30 estacionaments (5 estacionaments al mes).
Si l’AMB així ho decideix, les 800 enquestes podran repartir-se entre dues onades cada any,
una per cada semestre. En aquest cas, cada onada inclourà 200 usuaris actius i 200 usuaris
menys actius.

Abans de l’inici de cada onada, l’adjudicatari haurà de consensuar amb l’AMB el qüestionari
de l’enquesta que serà similar al utilitzat en anteriors edicions. L’extensió del qüestionari
s’ajustarà a aproximadament 6 min d’enquesta.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible serà informada periòdicament de la marxa de
l’enquesta, així com de les possibles desviacions que es poguessin produir durant el
desenvolupament dels treballs.
Les enquestes avaluaran la importància i la satisfacció que els usuaris atorguen als diferents
aspectes relatius a la qualitat del servei, entre d'altres:







Ubicació dels mòduls
Estat de neteja i manteniment dels mòduls
Disponibilitat de places d’aparcament
Informació sobre els mòduls
Facilitat de funcionament del servei i els mòduls
Absència d’avaries i fiabilitat del sistema
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La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible facilitarà a l'adjudicatari les dades dels usuaris
necessàries per la realització de les enquestes.
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Les enquestes es realitzaran per via telefònica. En la mesura del possible, es distribuiran
segons diversos períodes horaris al llarg del dia, a fi que els usuaris enquestats siguin
representatius de l’univers. D’aquesta manera es garanteix que qualsevol canvi significatiu
d’un any al següent sigui traduïble en un canvi de percepció real de l’usuari, i no a causa d’un
canvi de representativitat de la mostra.
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Atenció al client, gestió de reclamacions i avaries
Informació rebuda a través del web i l’aplicació mòbil

A partir de les enquestes efectuades també s’obtindran altres informacions sobre les
característiques de l’ús que els usuaris fan de l’abonament Bicibox, entre d’altres:






Motiu dels desplaçaments en bicicleta
Freqüència d’us del servei
Combinació amb altres modes de transport
Canals d’informació sobre el servei
Suggeriments sobre aspectes a millorar

Un cop finalitzades les enquestes, els resultats seran objecte de la corresponent explotació,
anàlisi i informes. L’explotació dels resultats consistirà en l’obtenció d’un seguit d’índexs i
variables, expressats en taules i gràfics, i a la seva interpretació mitjançant anàlisi estadístic.
L’explotació permetrà obtenir una magnitud de la importància que els usuaris atorguen a
diferents aspectes del servei i la satisfacció amb la qual valoren cadascun d’aquests aspectes,
mesurada de 0 a 10.

En finalitzar cada enquesta o onada, l’adjudicatari lliurarà a l’AMB un informe de resultats,
on es recolliran els resultats sobre la importància, la satisfacció i l’ISC de cada aspecte de la
qualitat del servei. A finals de l'any de realització de l’enquesta, l’adjudicatari lliurarà
l'informe de resultats anuals, que recollirà la totalitat d’onades realitzades (en el cas que
s’opti per fer dues onades semestrals).
Els informes es composaran de memòria explicativa, taules de resultats i gràfics explicatius, i
altres que l’adjudicatari consideri convenients sobre els resultats que els usuaris atorguen a
la importància i la satisfacció dels diferents aspectes de la qualitat del servei, així com sobre
el càlcul de l'ISC de cada aspecte i global.
Els informes inclouran també una anàlisi de detall dels valors obtinguts, amb l’objectiu de
poder identificar els resultats més destacats del període d'anàlisi, la seva evolució en relació
a resultats d'anys anteriors, les diferències més significatives, els aspectes a destacar i els
possibles canvis de tendència a tenir en compte, entre d’altres:
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L’ISC global serà la mitjana de l’ISC de tots els individus enquestats. Les taules de dades
relacionaran les diferents variables contingudes a l’enquesta, en particular, els nivells
d’importància, de satisfacció i l’ISC dels diferents aspectes a valorar, amb el perfil dels usuaris
i les característiques d’utilització del servei esmentades anteriorment. El mateix es farà amb
els aspectes a millorar i amb la resta de variables enquestades, que s’explotaran
adequadament.
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L’Índex de Satisfacció del Client (ISC) relacionarà el nivell d’importància i la satisfacció que té
cada individu sobre els diferents aspectes del servei. Així, l’ISC de cada individu serà la mitjana
de la seva satisfacció sobre els diferents aspectes del servei, ponderada per la importància
que atorga a cadascun.
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Anàlisi de mostra i error mostral, per assegurar que la mostra analitzada és
representativa dels usuaris de l’abonament Bicibox.



Anàlisi de propostes de millora, identificant quines són les principals demandes dels
usuaris, segons grups poblacionals o àmbit territorial, i les principals millores que es
poden dur a terme en el servei que tinguin una incidència més significativa sobre la
puntuació de l’ISC.



Informes d’anàlisi sectorial, identificant tendències generals de valoració de l’ISC en
funció de grups poblacionals com poden ser gènere, grup d’edat o lloc de residència,
entre d’altres.

El lliurament dels resultats es farà en suport digital, mitjançant correu electrònic i llapis de
memòria, i contindrà, a més dels informes, la totalitat de les bases de dades, taules i gràfics
utilitzats en la realització dels treballs, en format editable, per si fos necessari tenir una
desagregació més gran dels resultats. Es lliurarà també una còpia impresa dels informes.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible podrà requerir la base de resultats de les
enquestes realitzades en cru, en paper o en el suport informàtic, amb l’objectiu d’assegurar
la qualitat dels treballs realitzats.
Els treballs es duran a terme durant els anys 2020, 2021 i 2022, repartits (com a màxim) en
dues onades anuals si així es requereix, una per cada semestre. Els informes amb els resultats
s’hauran de lliurar un mes després de finalitzada l’enquesta telefònica.

Com en el cas de l’abonament Bicibox, es planteja dur a terme una enquesta telefònica de
satisfacció anual. En aquest cas, es tracta de dur a terme dues enquestes: una durant el
període 2020-2021 i una altra durant el període 2021-2022 (tot i que cada licitador podrà
proposar el seu calendari).
La metodologia d’aquesta enquesta serà paral·lela a la de l’enquesta de satisfacció als usuaris
de l’abonament Bicibox descrita anteriorment (informes, explotació de les dades, càlcul de
l’ISC).
Les enquestes es realitzaran per via telefònica sobre una mostra d’usuaris registrats i actius
durant el semestre anterior a l’enquesta. Un usuari actiu és aquell que ha realitzat almenys
un ús de les bicicletes durant el darrer semestre.
Es preveu una mostra màxima de 300 enquestes d’usuaris actius en una única onada. Aquest
nombre d’enquestes es podrà revisar a la baixa en funció del nombre real d’usuaris en el
moment de l’execució.
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L’abonament eBicibox (ofert també pel servei metropolità Bicibox de l’AMB) ha entrat en
servei el mes de gener de 2019. L’abonament eBicibox ofereix bicicletes elèctriques
compartides (www.bicibox.cat).

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

2. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de l’abonament eBicibox (edició 2020 i 2021)

APROVAT

La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible facilitarà a l'adjudicatari les dades dels usuaris
necessàries per la realització de les enquestes.
L’adjudicatari haurà de consensuar amb l’AMB el qüestionari de l’enquesta (que serà similar
al de l’enquesta als usuaris de l’abonament Bicibox).
L’enquesta avaluarà la importància i la satisfacció que els usuaris atorguen a diferents
aspectes relatius a la qualitat del servei. L’enquesta també inclourà altres informacions sobre
les característiques de l’ús que els usuaris fan de l’abonament eBicibox.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible serà informada periòdicament de la marxa de
l’enquesta, així com de les possibles desviacions que es poguessin produir durant el
desenvolupament dels treballs.
3. Enquesta telefònica de satisfacció als usuaris de les electrolineres de l’AMB (edició 2020 i
2021)
Donada la novetat del servei d’Electrolineres de l’AMB, les enquestes telefòniques de
satisfacció als seus usuaris corresponents a 2020 i 2021 seran les primeres que es duguin a
terme. En general, l’enquesta seguirà les mateixes pautes que les anteriors enquestes de
satisfacció als usuaris dels abonaments del servei Bicibox.
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La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible facilitarà a l'adjudicatari les dades dels usuaris
necessàries per la realització de les enquestes.
Abans de l’inici de cada onada, l’adjudicatari haurà de consensuar amb l’AMB el qüestionari
de l’enquesta, que serà similar al utilitzat en les enquestes telefòniques als usuaris del servei
Bicibox. L’extensió del qüestionari s’ajustarà a aproximadament 6 min d’enquesta.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible serà informada periòdicament de la marxa de
l’enquesta, així com de les possibles desviacions que es poguessin produir durant el
desenvolupament dels treballs.
Les enquestes avaluaran la importància i la satisfacció que els usuaris atorguen als diferents
aspectes relatius a la qualitat del servei, entre d'altres:





Ubicació de les electrolineres
Estat de manteniment dels punts de recàrrega
Facilitat de funcionament dels punts de recàrrega
Disponibilitat del servei: temps d’espera per recarregar (fent cua)
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Les enquestes es realitzaran per via telefònica, a l’igual que les anteriors enquestes als usuaris
del servei Bicibox.
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Donat que el nombre d’usuaris del servei d’Electrolineres se situa entre 1.500 i 2.000 usuaris,
es preveu una mostra de 400 enquestes anuals d’usuaris actius: 200 enquestes seran
d’usuaris que fan un ús freqüent del servei i les altres 200 enquestes ho seran d’usuaris que
en fan un ús més esporàdic. Aquestes enquestes es realitzaran en una única onada anual.

APROVAT





Absència d’avaries i fiabilitat del sistema
Atenció al client, gestió de reclamacions i avaries
Informació rebuda a través del web i l’aplicació mòbil

A partir de les enquestes efectuades també s’obtindran altres informacions sobre les
característiques de l’ús que els usuaris fan del servei d’Electrolineres, entre d’altres:







Tipus d’usuari: particular o empresa (indicant el sector al que pertany)
Freqüència d’us del servei
Tipus de vehicle utilitzat (elèctric, híbrid), marca i model
Connector utilitzat (CHAdeMO, Combo CCS, Mennekes, Schuko)
Canals d’informació sobre el servei
Suggeriments sobre aspectes a millorar

L’anàlisi i la presentació de resultats a la fi de cada onada seguirà les mateixes indicacions i
metodologia que en el cas de les enquestes telefòniques de satisfacció als usuaris del servei
Bicibox. En particular, l’anàlisi també inclourà el càlcul d’un Índex de Satisfacció del Client
(ISC) per cada aspecte de la qualitat del servei i el càlcul d’un ISC global.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible podrà requerir la base de resultats de les
enquestes realitzades en cru, en paper o en el suport informàtic, amb l’objectiu d’assegurar
la qualitat dels treballs realitzats.
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Aquesta assistència tècnica es licitarà dividida en dos lots:



Lot 1: inclou tots els treballs descrits anteriorment i classificats com a estudis de seguiment
Lot 2: inclou tots els treballs descrits anteriorment i classificats com a enquestes telefòniques de
satisfacció

Els licitadors podran presentar les seves ofertes a un o als dos lots de licitació.

Resultats a presentar
A continuació s’inclouen unes directrius generals dels resultats a presentar que, en cap cas, rebaixaran
el que s’hagi ja demanat a l’apartat de metodologia previ.
En el cas dels treballs inclosos al lot d’estudis de seguiment (lot 1), l’adjudicatari lliurarà, com a mínim,
un informe d’anàlisi de les entrevistes als ajuntaments (amb un apartat de conclusions) i un annex on
es recollint les pràctiques, experiències o estratègies particularitzades per a cada ajuntament.
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Licitació per lots
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Els treballs es duran a terme durant els períodes 2020-2021 i 2021-2022, amb una enquesta
cada any (tot i que cada licitador pot proposar el seu calendari). Els informes amb els resultats
s’hauran de lliurar un mes després de finalitzada l’enquesta telefònica.

APROVAT

En el cas dels treballs inclosos al lot d’enquestes telefòniques (lot 2), l’adjudicatari lliurarà, com a
mínim, el qüestionari utilitzat, un informe d’anàlisi de les enquestes realitzades (amb un apartat de
conclusions) i un fitxer estructurat amb les dades recollides.
En el cas particular de l’enquesta als beneficiaris de les subvencions a la compra de bicicletes
elèctriques (lot 1), l’adjudicatari també lliurarà el qüestionari utilitzat, un informe d’anàlisi de les
enquestes realitzades (amb un apartat de conclusions) i un fitxer estructurat amb les dades recollides.
La Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible determinarà el format específic de lliurament (per
exemple, fitxers WORD, EXCEL o POWERPOINT).
En els casos que es consideri oportú, la Direcció de serveis de Mobilitat Sostenible sol·licitarà la
redacció de resums executius o presentacions dels treballs realitzats.
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A banda de les entregues parcials en paper o en suport digital per a cada tasca encarregada a
l’adjudicatari, al final del contracte s’entregarà un llapis de memòria contenint totes les dades, els
fitxers i els documents relacionats amb els treballs realitzats durant el període de vigència del
contracte.

