INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINARIA I EL SISTEMA RFID A LES
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
ANTECEDENTS
Objecte:
El present contracte té per objecte l’adquisició i instal·lació de la maquinària i material del sistema
RFID- Radio Frequency Identification), destinat a les Biblioteques Josep Soler Vidal i Marian Colomé
de l’Ajuntament de Gavà i que és resultat de l’otorgament de la subvenció LÍNIA SUPORT 2 “

Equipaments Bibliotecaris”- Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” ( AJG 508/17) per valor
de 50.000.
Aquest subministrament es divideix en 2 lots i es valora la necessitat de que sigui així ja que
representarà una millora en la qualitat del material al motivar que els futurs proveïdors siguin
especialistes del material subministrament.
Per tant, les empreses que es presentin a la licitació podran presentar les seves ofertes en més d’un
lot i ser adjudicatàries de més d’un lot.

LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
3 màquines d’autoservei de sobretaula
2 Impressores de rebuts (condicionat al sistema proposat)
8 estacions de treball
2 arcs anti-furts

LOT 2. ETIQUETES RFID
Subministrament de 80.000 etiquetes de 50mmx50/53mm
Subministrament de 4.000 etiquetes CD/DVD, que inclogui etiquetes de 40mm i de 116mm en funció
de la necessitat

Contextualtizació i descripció:
L’objecte del present contracte representarà l’activació de l’anomenat “Autoservei de préstec
mitjançant RFID”
La tecnologia RFID (sigles de Radio Frequency Identication) significa identificador de radiofreqüència,
i permet transmetre dades sense fils, a través d’ones de ràdio.
En les biblioteques, la utilització de la tecnologia RFID està pensada principalment per automatitzar
la gestió del préstec i el control de seguretat: el sistema està compost de lectors que incorporen
antenes que llegeixen les dades emmagatzemades a les etiquetes o xips dels documents. Aquests
lectors transformen i transmeten la informació rebuda dels documents a l’aplicació específica que
gestiona la tecnologia RFID.
Les millores per a les biblioteques amb l'ús de la tecnologia RFID són múltiples: lectures de
documents més ràpides i precises, control de seguretat més fiable, més autonomia per a l'usuari

perquè li facilita l'autoservei, etc. Però el més important és l'alleugeriment de les càrregues de treball
del personal. El fet d'alliberar-lo de tasques mecàniques permet que faci tasques que generin valor
afegit.
Què ofereix la tecnologia RFID als treballadors?
L’alleugeriment de les càrregues de treball més mecàniques
Millores ergonòmiques
Lectures de documents més ràpides i precises
Un control de seguretat més fiable
Disposar de més temps per oferir una atenció millor a l’usuari i ampliar
l’oferta de serveis i d’activitats
Què ofereix l’autoservei als usuaris?
La modernització i agilització del servei de préstec
Més autonomia
Més privacitat a l’hora d’emportar-se documents
Un estalvi de temps
Una atenció millor, si així ho sol·licita
Quines accions poden fer els usuaris de manera autònoma?
Préstec
Retorn
Renovació
Impressió de rebuts
Recollida i préstec de documents
La implementació de RFID en una biblioteca comporta el replantejament de tasques i organització
dels equips de treball i suposa un canvi important en la gestió de l’equipament.

JUSTIFICACIÓ
La implantació d’aquest sistema requereix de l’adquisició d’un material específic que cal contractar
a través dels proveïdors especialistes existents al mercat, donat que l’Ajuntament no disposa ni
d’aquest material ni de personal necessari. La necessitat de contractar aquest material respon als
programes impulsats des de Gerència de Serveis de Biblioteques, que amb voluntat de donar el
suport necessari als municipis per tal de desenvolupar aquesta tecnologia a les seves Biblioteques
facilita el suport i assessorament als ajuntaments interessats en incorporar aquesta tecnologia abans
i durant el procés i una de les eines que ofereix és el suport econòmic a través d’una convocatòria
de subvenció específica i emmarcada dins el Programa complementari de reforma i millora
d’equpaments local.
L’Ajuntament de Gavà es va presentar a la citada convocatòria i se li van otorgar 50.000€. Donada la
quantitat de despesa resultant, és necessari obrir un procés de Licitació per a dur a terme la
contractació objecte d’aquest informe.
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