PLEC TÈCNIC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN SERVEI DE SUPORT PER A LA
DIGITALITZACIÓ DELS MERCATS MUNICIPALS (expedient 191/19)

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona vetlla per proveir a la ciutat de Barcelona de
productes de qualitat, promoure un estil de vida saludable, la cohesió social i l’articulació dels
barris, així com fomentar l’economia i l’ocupació en el marc del comerç de proximitat.
Per donar compliment a aquests objectius és necessari disposar dels serveis tècnics experts que
assessorin i acompanyin l’institut en la incorporació de noves tecnologies i la digitalització per a
la gestió i creixement del model de mercats.
En aquest sentit, el Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025 inclou els següents
objectius i mesures:
•

•
•
•
•
•

A.3.5.1: Liderar des de l'IMMB les iniciatives de coordinació entre associacions de
mercats en termes de promoció, màrqueting, imatge de marca, coneixement de
consumidors, fidelització de clients, etcètera.
A.4.1.2: Impulsar la dinamització i la promoció conjuntes entre els mercats i el
comerç de proximitat.
M.1.1.1: Apostar per la comunicació del concepte proximitat en totes les seves
accepcions.
M.3.5.1: Dissenyar l’estratègia digital dels mercats, tant des del punt de vista de
xarxa com del mercat i dels mateixos comerciants.
M.3.5.2: Potenciar el mitjà digital com a eina de comunicació: clients actuals i
potencials.
S.2.3.3: Acomodar-se al llenguatge i als canals dels més joves, dissenyant
campanyes específiques amb un enfocament didàctic.

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels mercats i el model de renovació de mercats, la
Direcció d’Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics requereix contractar un servei que
doni suport i defineixi els criteris per a la digitalització dels mercats.

1.

Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels serveis de consultoria especialitzada de suport
per a la digitalització dels mercats municipals.
2.

Abast

El servei de consultoria ha de cobrir totes les activitats referents als àmbits següents i que es
descriuen a l’apartat 3. Descripció dels treballs a realitzar:

a)
b)
c)
d)

Suport al desplegament de les plataformes de fidelització dels mercats.
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou mercat de Sant Andreu.
Serveis per a la cerca de noves tecnologies de digitalització, seguiment dels
projectes vinculats i oficina de projectes.
Suport a altres projectes vinculats al procés de digitalització dels mercats.

3.

Descripció dels treballs a realitzar

3.1.

Suport al desplegament de les plataformes de fidelització dels mercats.

•

Assessorament i participació activa en les propostes de les associacions per al
desenvolupament i integració de millores en la plataforma de fidelització en relació
als següents aspectes:
o
Requeriments funcionals
o
Interoperabilitat
o
Usabilitat i interacció amb l’usuari/paradista
En concret, es preveu la participació de l’adjudicatari en l’anàlisi de les incidències
de la plataforma i la gestió de l’evolutiu. Dins aquest punt l’adjudicatari haurà de:
o
o

•

Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin per part
de les associacions de comerciants o de l’Institut Municipal de Mercats.
Elaborar informes que es requereixin en relació a les característiques i
funcionament del programari tenint en compte les diferents casuístiques
dels establiments i proposi les millores a adoptar.

Assessorament i participació activa en el control de la marca Viba.Barcelona
En concret donant suport i seguiment del pla de màrqueting i comunicació de la
marca Viba.Barcelona.
Aquest suport es realitzarà a les associacions de comerciants durant el
desenvolupament del pla. Es farà assessorament tant en la creació de continguts,
com en la gestió de les xarxes socials i la gestió de les campanyes SEM.

•

Comunicació amb els responsables de les plataformes de fidelització. En concret
l’adjudicatari haurà de:
o
Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin
o
Elaborar els informes que es requereixin en relació a la implantació,
desplegament i ús de les plataformes.

•

Suport als paradistes: Atenció i resolució de les consultes dels paradistes de mercat
que s’hagin adherit a la plataforma vinculades a l’impuls i la promoció de la mateixa.

Les consultes seran remeses pel personal de l’Institut Municipal de Mercats per
correu electrònic a l’adjudicatari/ària del servei, que disposarà d’un termini màxim
de 7 dies laborables per dur a terme també reunions i sessions de treball
presencials per clarificar les necessitats i donar la resposta adient. Si no és
necessària la resposta presencial, es podrà donar una resposta per escrit en un
termini màxim de 2 dies laborables.
3.2.

Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou mercat de Sant Andreu.

•

Assessorament al personal de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, durant
les obres de construcció del nou mercat de Sant Andreu, de tots els serveis
necessaris pels ususaris en el marc dels sistemes de comunicació i de control de
funcionament i gestió de l’edifici. En concret l’adjudicatari haurà de:
o
Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin
o
Elaborar els informes que es requereixin i/o revisar-ne el contingut
d’informes redactats per tercers en relació a les instal·lacions de control,
comunicació i monitorització d’instal·lacions.
Dins d’aquest punt, l’adjudicatari haurà de d’assessorar el personal de l’IMMB en
les següents instal·lacions:
o
o
o
o
o
o

Instal·lació de xarxa Wi-Fi pel mercat.
Instal·lació de repetidor mòbil a la planta soterrani.
Sistema d’informació mitjançant pantalles intel·ligents amb el programa
informàtic incorporat.
Dotació d’instal·lació de sistemes d’àudio, vídeo i connexió de fibra òptica a
la sala polivalent.
Instal·lació de compta persones als accessos de l’edifici.
Sistema de control i gestió centralitzat de l’edifici.

3.3.

Serveis per a la cerca de noves tecnologies de digitalització, seguiment dels
projectes vinculats i oficina de projectes.

•

Recerca i definició de possibles projectes de digitalització que es puguin
desenvolupar en els mercats municipals. Aquesta proposta prioritzada definirà el
marc de projectes i partirà de la estratègia aprovada “Pla Estratègic de Mercats de
Barcelona 2015-2025” i comprendrà:
o
Digital Strategy: identificant oportunitats i/o reptes en els mercats on la
digitalització permetria aportar-hi una solució.
o
Digital Business: dissenyant i activant plans per a garantir els resultats
d’aquesta estratègia orientada a resultats i als proveïdors.
o
Digital Transformation: Assegurar, mitjançant la formació pertinent, l’efecte
de la digitalització i la creació de la cultura de transformació digital, fent

•

que els diferents actors dels mercats empatitzin amb el canvi i n’elimini les
resistències.
Oficina de projectes quan s’entri en la fase d’execució dels projectes vinculats.
Sobretot en la gestió i coordinació administrativa, que inclouen el seguiment de
l’execució del projecte, coordinació amb els proveïdors, i supervisió dels resultats.

3.4.

Suport a altres projectes vinculats al procés de digitalització dels mercats.

•

Realització d’un informe tècnic sobre les instal·lacions Wi-Fi del mercat de Sant
Antoni i del mercat del Ninot. En concret farà referència a:
o
Equipament, infraestructures i programari instal·lat
o
Cobertura territorial estimada
o
Funcionalitats configurades
o
Compliment normatiu i en especial de telecomunicacions
L’adjudicatari/ària haurà d’assistir a totes les reunions que es requereixin en relació
a aquesta tasca amb l’Institut Municipal d’Informàtica. L’adjudicatari/ària haurà
d’elaborar els informes que siguin requerits i/o revisar-ne el contingut d’informes
redactats per tercers.

•

Validacions de les instal·lacions dels mercats.
L’adjudicatari s’encarregarà d’elaborar informes de les instal·lacions i serveis dels
mercats per tal de detectar disfuncions, així com revisar i validar totes les peticions
d’actualitzacions en aquesta línia. Entre elles:
o
o
o

•

Instal·lacions i servei de compta persones
Instal·lacions i servei de comptatge d’afluència
Instal·lacions i servei de pantalles informatives

Elaboració d’informes relatius als catàlegs de serveis de digitalització dels mercats
municipals al segle XXI: venda on-line, distribució a domicili, etc.
L’adjudicatari s’encarregarà de donar suport en els diferents projectes en relació a
l’anàlisi de resultats. Inclou les tasques:
o
o
o

•

Assistència a les reunions/sessions de treball que es requereixin
Elaboració d’informes i/o actes
Revisió d’informes de tercers o elaborats pel propi Institut Municipal de
Mercats de Barcelona.

Atenció i resolució de les consultes del personal dels mercats vinculades al procés
de digitalització dels mercats.
Les consultes seran remeses pel personal del/s mercats/s per correu electrònic a
l’adjudicatari/ària del servei, que disposarà d’un termini màxim de 3 dies laborables

per enviar la resposta. En el cas de consultes molt complexes que requereixin un alt
nivell d’anàlisi aquest termini es podrà ampliar fins a 10 dies laborables. Si s’escau,
es podran dur a terme també reunions i sessions de treball presencials per clarificar
les necessitats i donar la resposta adient.

4.

Condicions d’execució del servei

4.1.

Lloc de prestació / lliurament del servei

El servei es desenvoluparà a les oficines de l’adjudicatari, en horari obligatori d’atenció a l’IMMB
de 9:00h a 18:00h. Es mantindrà contacte constant a través de correu electrònic i/o telèfon i
amb l’assistència a les reunions celebrades a les seus pertinents o als centres que pertoquin.
4.2.

Característiques i experiència del perfil professional.

Per a aquest servei es requereix el perfil de consultor sènior especialista en consultoria
tecnològica, Bussiness Intelligence, Marketing Digital, e-commerce, transformació digital i noves
tecnologies per al comerç que aporti quatre anys d’experiència en l’execució de projectes.
Queden exclosos els projectes o accions per obtenir una presència bàsica a internet com la
creació i actualització de pàgines web, la creació i gestió de xarxes socials o la creació i
actualització de continguts digitals.
En base als serveis demanats i a l’ampli abast del projecte, els criteris de solvència que ha de
complir i acreditar la persona amb perfil de consultor són els següents:
•

•

•

•

Títol de Grau, enginyeria o enginyeria tècnica en informàtica, telecomunicacions,
multimèdia o similar. Per poder aportar la capacitat tecnològica per identificar o
definir les solucions que donin suport a la transformació digital dels mercats,
establint les funcionalitats i interoperabilitats de les solucions, dimensionant les
capacitats i infraestructures, realitzant l’estimació de costos i viabilitat dels
projectes així com planificar tasques de desenvolupament i desplegament de les
solucions.
Títol de llicenciatura, grau, postgrau o màster en Administració i Direcció
d’Empreses o similar. Per poder definir diferents estratègies de negoci i avaluar
diferents escenaris d’aplicació, mesurant l’impacte econòmic i beneficis dels
diferents projectes, establint objectius i indicadors de seguiment així com per
definir els diferents models de gestió i operatius.
Títol de llicenciatura, grau, postgrau o màster en Investigació i Tècniques de Mercat,
Màrqueting o similar. Per proporcionar una visió de negoci i comercial que permeti
impulsar l’activitat dels mercats mitjançant l’aplicació de les noves estratègies de
màrqueting i comunicació.
Experiència en un mínim de 3 projectes de transformació digital amb participació de
múltiples actors ja siguin administracions públiques territorials, comerços,

•

associació de comerciants territorials o sectorials, associacions de mercats, col·legis
professionals o entitats de comerç sense afany de lucre. Per demostrar una visió
col·lectiva, així com l’experiència professional adquirida i el temps de treball
orientat al comerç i el rol de foment de la transformació digital dels establiments en
marcs de complexitat organitzativa.
Experiència en un mínim de 3 projectes tecnològics en l’àmbit de connectivitat WiFi, l’Internet de les coses, comerç en línia, aplicacions mòbils, analítica de dades o
intel·ligència artificial. Per demostrar l’experiència professional adquirida i el temps
de treball en l’evolució de les noves tecnologies i la seva aplicació.

L'adjudicatari està obligat a garantir la capacitat professional de la persona o persones
destinades a la prestació del servei i a garantir la disponibilitat dels efectius necessaris,
degudament qualificats, per cobrir les tasques objecte d'aquest contracte durant el temps que
duri la prestació del servei.
5.

Volum i valoració del servei

El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 43.560€, on el volum del servei i la seva valoració
estimada és:
Des de l’adjudicació a 31/12/19
Tasca
Març-Desembre 2019
Suport al desplegament de les plataformes
de fidelització dels mercats
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou
mercat de Sant Andreu
Serveis per a la cerca de noves tecnologies de
digitalització, seguiment dels projectes
vinculats
i oficina
de projectes
Suport
a altres
projectes
vinculats al procés
de digitalització dels mercats
TOTAL

Hores
estimades
96 hores

Preu/hora

Base

Amb IVA

44€

4.224,00 €

5.111,04 €

24 hores

44€

1.056,00 €

1.277,76 €

120 hores

44€

5.280,00 €

6.388,80 €

30 hores

44€

1.320,00 €

1.598,20 €

270 hores

44€

11.880,00 €

14.374,80 €

Hores
estimades
176 hores

Preu/hora

Base

Amb IVA

44€

7.744,00 €

9.370,24 €

44 hores

44€

1.936,00 €

2.342,56 €

220 hores

44€

9.680,00 €

11.712,80 €

55 hores

44€

2.420,00 €

2.928,20 €

495 hores

44€

21.780,00 €

26.353,80 €

Hores
estimades

Preu/hora

Base

Amb IVA

Gener-Desembre 2020
Tasca
Suport al desplegament de les plataformes
de fidelització dels mercats
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou
mercat de Sant Andreu
Serveis per a la cerca de noves tecnologies de
digitalització, seguiment dels projectes
vinculats
i oficina
de projectes
Suport
a altres
projectes
vinculats al procés
de digitalització dels mercats
TOTAL

Gener-Maig 2021
Tasca

Suport al desplegament de les plataformes
de fidelització dels mercats
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou
mercat de Sant Andreu
Serveis per a la cerca de noves tecnologies de
digitalització, seguiment dels projectes
vinculats
i oficina
de projectes
Suport
a altres
projectes
vinculats al procés
de digitalització dels mercats
TOTAL

80 hores

44€

3.520,00 €

4.259,20 €

20 hores

44€

880,00€

1.064,80 €

100 hores

44€

4.400,00€

5.324,00€

25 hores

44€

1.100,00 €

1.331,00 €

225 hores

44€

9.900,00 €

11.979,00 €

Per a la valoració assignada al servei, i en tant que no existeix un conveni col·lectiu específic pel
sector, s'han pres com a referent diferents barems d'àmbit local i estatal. establerts a partir de
les tarifes d’altres empreses del sector i consultes a d’altres administracions públiques.

6.

Model de relació

El servei dependrà directament del Departament d’Innovació, Comunicació i Projectes
Estratègics de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
L'adjudicatari i la persona responsable del Departament d’Innovació, comunicació i Projectes
Estratègics realitzaran, com a mínim, una reunió mensual de coordinació en la que es revisarà
l’estat de la situació i es prendran decisions pertinents en relació als treballs realitzats.
L’adjudicatari/ària haurà d’elaborar també un informe mensual de seguiment amb el resum de
tasques realitzades i incidències que s’hagin pogut detectar.
Una vegada finalitzat el projecte, l’adjudicatari/ària haurà d’elaborar una memòria final, que
reculli el detall de totes les tasques realitzades.

7.

Durada del contracte / Termini d’execució

Aquest servei es desenvoluparà al llarg dels anys 2019, 2020 i 2021, des del moment en que es
signi el contracte d’adjudicació amb una durada de dos anys.
El mes d’agost es considera inhàbil i no hi haurà prestació del servei.

8.

Forma de pagament

El preu d'adjudicació serà abonat a l'adjudicatari prèvia presentació d'una factura mensual on
s'especificarà el/s servei/s realitzat/s segons els conceptes de l'objecte del contracte i les hores
de dedicació a cada servei.

Barcelona, 6 de juny de 2019.

Òscar Martín Pérez
Cap del Departament d’Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics

