MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEIS DE SUPORT
D’EXPERIÈNCIA D’USUARI DELS
SERVEIS AOC
(Expedient: AOC-2021-98)

1.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

2.

OBJECTE

L’objecte del contracte és la prestació de Serveis de suport per a la millora de l’experiència
d’usuari per a serveis actuals o projectes del Consorci AOC, al llarg de les diferents fases del
procés de disseny, que poden anar des de l’estratègia, recerca i anàlisi, al disseny,
prototipatge, validació o llançament i escolta d’aquests serveis. Millorant la UX, el Consorci
AOC espera millorar la qualitat (eficàcia, eficiència i facilitat d’ús) dels
serveis, satisfacció dels usuaris, i una reducció d’incidències, consultes i queixes. Totes
aquestes millores haurien de tenir un impacte positiu
en l’adopció, ús i llealtat d’administracions, els seus treballadors i la resta de la
ciutadania vers els serveis del Consorci AOC.

3.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

El Consorci AOC necessita millorar la qualitat de les interaccions que els usuaris tenen
amb els seus serveis. Tenim molts indicis (com per exemple plataformes d’escolta i
recollida de feedback o incidències al Centre d’Atenció a l’Usuari) que la qualitat de
l’experiència dels usuaris amb la nostra marca i serveis, és com a mínim, més que
millorable. Hi ha molt motius, els principals probablement poden ser:
•

•
•

Desatenció en aspectes qualitatius i detall als serveis del Consorci AOC. La
creixement de l’oferta de serveis del Consorci AOC, amb pràcticament el
mateix nombre de treballadors des de fa molts anys fa que molts serveis no
s’actualitzin ni es mímin tant com seria necessari.
Constant entorn innovador i de transformació digital de la societat, liderat per els
grans tecnològics del sector privat, augmentant l’expectativa dels usuaris i
ciutadania quan comparen vers els serveis de l’Administració, i afegint-li pressió.
Canvi de costums de les persones, la quals s’estan acomodant a fer les coses
de forma fàcil i immediata, obtenint una experiència sense friccions. Fruït, que
les marques se centren cada vegada més en l’experiencia del client, donat que
sovint la tecnologia esdevé una commodity.

Per aquests motius el Consorci AOC necessita millorar l’experiència d’usuari en totes
les fases del cicle de vida dels serveis. Malauradament el Consorci AOC no disposa de
prou personal intern que pugui dedicar-se a totes les tasques descrites en el plec tècnic
d’aquesta licitació, motiu pel qual necessita un proveïdor que li ofereixi serveis de suport
en UX.

4.

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA

Solvència econòmica
S’han escollit els criteris de solvència que es consideren més adients per acreditar la solvència
econòmica de cara a la prestació del servei que permeten garantir amb més efectivitat que els
licitadors tenen la capacitat econòmica suficient per prestar els serveis i tasques recollides en el
Plec de Prescripcions Tècniques.

Solvència tècnica o professional
S’han escollit els criteris de solvència que es consideren més adients per acreditar la solvència
tècnica de cara a la prestació del servei que permeten garantir amb més efectivitat que els
licitadors tenen la capacitat tècnica suficient per prestar els serveis i tasques recollits en el Plec
de prescripcions Tècniques.

5.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

Es fa servir el procediment obert per garantir la màxima concurrència i competència a la
licitació.

6.

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DE VALORACIÓ

Els criteris d’adjudicació s’han formulat de forma objectiva, amb ple respecte als principis
d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat.
Els criteris de valoració tenen relació amb les prestacions que són objecte del contracte en
permetre valorar la millor oferta econòmica i la millor proposta de serveis ajustada a les
necessitats del Consorci i les obligacions de seguretat i legals.
A més, contenen el detall suficient per permetre comprovar de manera efectiva la informació
facilitada per les empreses licitadores amb la finalitat d’avaluar si les seves ofertes els
compleixen.
En els criteris s’ha inclòs l’avaluació de l’experiència de l’equip atès que la qualitat de l’execució
del contracte depèn de forma determinant de la competència professional de les persones
encarregades de la seva execució. Aquesta competència s’avalua a partir de l’experiència
detallada al currículum vitae en relació a l’objecte del contracte.
Cap dels anteriors criteris atorguen, de forma directa o indirecta, avantatges a les empreses que
hagin contractat prèviament amb el Consorci AOC o altres administracions i en la seva elaboració
s’ha garantit la transparència i proporcionalitat.

7.

ACREDITACIÓ DE NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

De conformitat amb l’article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte del
present contracte no responen a necessitats permanents de personal relacionades amb
l’exercici de competències del Consorci AOC.

8.

LA FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

No aplica, ja que no es tractaran dades personals.

Barcelona, a 26 de juliol de 2021

Jordi Parodi
Subdirecció d’Estratègia i Innovació del Consorci AOC

