Àrea d’Estratègia, Relacions
Externes i Comunicació

Informe justificatiu per a la contractació de la realització d’enquestes
d’opinió pública i estudis d’opinió mitjançant dispositius tàctils.

1. Objecte
Realització d’enquestes d’opinió permanent, mitjançant l’arrendament de
dispositius tàctils d’avaluació del grau de satisfacció, sobre els serveis oferts
presencialment a la ciutadania per part de l’Agència Tributària de Catalunya.
2. Justificació de la necessitat
La realització d’enquestes d’opinió permanent als ciutadans sobre els serveis que
ofereix presencialment l’Agència Tributària de Catalunya, mitjançant dispositius
tàctils d’avaluació, és una opció molt més òptima que la utilitzada fins ara per part
de l’Agència Tributària de Catalunya, consistent en formularis de valoració en
paper, els quals comportaven un baix percentatge de participació dels enquestats
per la incomoditat d’escriure i temps empleat en fer-ho, i una visió parcial de
l’opinió dels enquestats, sobre la realitat i serveis prestats per l’Agència Tributària
de Catalunya (es realitzava només durant 15 dies a l’any).
La realització d’enquestes d’opinió permanent mitjançant dispositius tàctils, ens
permet tenir una opinió més completa i real de les persones que requereixen els
nostres serveis, degut a que és una enquesta continua en el temps (durant tot
l’any), amb un alt percentatge de participació, atès que es tracta d’un qüestionari
tàctil, molt fàcil de contestar i ràpid de visualitzar per part dels enquestats, amb la
possibilitat de tractar els resultats en temps real, amb un feedback superior a
qualsevol altre tipus d’enquesta, i amb un cost relativament baix. Tots aquests
avantatges ens permetrà poder adoptar mesures de millora en la prestació dels
serveis als ciutadans i comprovar el seu efecte i implementació en el temps.
Les enquestes amb dispositius tàctils, es realitzaran durant tot l’any 2019, a totes
les nostres dependències (serveis centrals, delegacions, oficines territorials i
certes oficines de serveis tributaris) i durant els dies i horaris laborables (de dilluns
a divendres, de 8h a 15h)
3. Procediment de licitació
Aquest contracte es licitarà mitjançant procediment obert simplificat.
4. Proposta de contractació:
D’acord amb les necessitats exposades anteriorment en el punt 2 d’aquest
informe, els requeriments que exigim a l’empresa que volem contractar per a la
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realització d’enquestes d’opinió permanent mitjançant dispositius tàctils, són els
següents:


Subministrament de 23 dispositius tàctils que consten d’una tableta
electrònica amb connectivitat Wi-Fi i 3G (per si no es possible una
connexió amb Wi-Fi), amb un suport de peu o taula adaptat a la tableta, un
carregador, un cable de corrent i, en cas que fos necessari, un cable de
seguretat. Cada dispositiu durà incorporat el programari que permet
realitzar l’enquesta de satisfacció al contribuent.
Els 23 dispositius tàctils aniran ubicats en els següent llocs :
La distribució dels dispositius es farà a raó de quatre a serveis centrals de
l’Agència Tributaria de Catalunya, situada a l’avinguda de la Zona
Franca,46 de Barcelona.
I la resta (un per delegació i oficina) es distribuiran a: les delegacions de
Girona, Tarragona i Lleida, a les oficines territorials de Barcelonès Nord,
Granollers, Manresa, Mataró, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal
d’Empordà, Sta. Coloma de Farners, Sabadell, St. Feliu de Llobregat,
Reus, Terrassa, Vic, Tortosa i la Seu d’Urgell, i a la oficina compartida
d’Hospitalet de Llobregat. (detallades a l’Annex I)
L’horari d’instal·lació haurà de coincidir amb el d’obertura habitual de la
dependència on estigui ubicat el dispositiu, que normalment serà en horari
d’oficina (de 8h a 15h). La data i hora concreta s’acordaran amb les
responsables de cada oficina i delegació.



Disseny d’una enquesta personalitzada a respondre mitjançant els
dispositius tàctils, d’acord amb els requeriments de l’ATC, assessorant en
la selecció de les preguntes, i la forma de plantejar-les a fi i efecte de què
siguin el més comprensibles possible i curtes al mateix temps, i
manteniment evolutiu de l’esmentada enquesta (modificacions, correccions
etc..) al llarg de la vigència del contracte. L’enquesta haurà d’estar
disponible en català, castellà i anglès.



Donar accés a l’ATC a l’espai virtual d’accés privat per consultar i
descarregar els resultats de l’avaluació (feedback) i enviar per correu
electrònic amb la periodicitat que s’acordi, els informes de resultats.



Instal·lació dels dispositius a les diferents delegacions i oficines (detallades
al annex I), amb software configurat i connectats a través de 3G (o
connexió WI-Fi si es possible).
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Substitució de qualsevol dispositiu tàctil espatllat, robat o accidentat en el
mínim temps possible.



Implantació de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades contra el tractament o accés no autoritzat a la informació, i en
especial a les dades personals, i contra la pèrdua accidental, destrucció o
deteriorament de la informació.



No es podrà cedir informació a un tercer sense l’autorització de l’ATC.

5. Criteris de valoració
Les ofertes es valoraran sobre un total de 100 punts, tots referits a criteris
quantificables de forma automàtica .

6. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte.
Per arribar a determinar l’import del contracte s’han realitzat diverses prospeccions
en el mercat i amb la finalitat de poder tenir així una referència sobre els preus
d’aquests dispositius i de la seva explotació.
Partim del següent pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte:


Preu per lloguer de dispositius tàctils: 75 euros x 23 dispositiu
total mensual : 1.725 euros + (21% IVA ) : 2.087,25 euros
total pel temps del contracte: 1.725 euros x 8 mesos: 13.800 euros + (21%
IVA):16.698 euros



Preu pel disseny, elaboració i manteniment (modificacions, correccions
etc..) de l’enquesta d’opinió al ciutadà, segons amb els requeriments i
continguts proposats per l’Agència Tributaria de Catalunya, disponible en
català, castellà i anglès (de pagament únic en la primera factura) 850
euros + (21% IVA): 1.028,5 euros

La valoració econòmica és així d’un total de 17.726,5 euros (IVA inclòs), amb el
següent desglossament:


16.698 euros (IVA inclòs) en concepte del lloguer dels dispositius tàctils.



1.028,5 euros (IVA inclòs) pel disseny, elaboració de l’enquesta i
manteniment (de pagament únic en la primera factura).

El valor estimat del contracte (VEC) és de 14.650 euros (IVA no inclòs)
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7. Durada del contracte.
Aquest contracte tindrà una vigència des de l’1 de maig fins al 31 de desembre del
2019.

8. Justificació sobre la no inclusió de lots.
Per la tipologia del servei, no es preveu dividir en lots l’objecte d’aquest contracte,
entenent que una única empresa pot oferir íntegrament tots els dispositius tàctils i
procedir a la seva instal·lació en les diferents dependències on s’hagin de
col·locar, i igualment serà la encarregada del disseny i elaboració de l’enquesta
d’opinió al ciutadà, d’acord amb els requeriments i continguts proposats per
l’Agència Tributaria de Catalunya.

Per absència del cap de l’Àrea d’Estratègia, Relacions Externes i Comunicació,
Eudald Vigo i Tarrés
La cap de l’Àrea de Gestió Econòmica i Règim Interior, Teresa Ribas i Algueró

Vist-i-plau
El director, Eduard Vilà Marhuenda
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ANNEX I
OFICINES ON S’HAURÀN D’INSTAL·LAR ELS DISPOSITIUS (4 dispositius a les
oficines centrals i 1 dispositiu a totes les altres oficines i delegacions)

Oficines centrals (4 dispositius)
Passeig de la Zona Franca, 46*
08038 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Delegació Territorial a Girona
Carrer de Barcelona, 54
17002 Girona
Telèfon 972 94 28 28
Delegació Territorial a Lleida
Carrer de Lluís Companys, 1
25003 Lleida
Telèfon 973 03 23 00
Delegació Territorial a Tarragona
Carrer del Vapor, 4-6, 2a.
43004 Tarragona
Telèfon 977 92 22 00
Oficina Territorial al Barcelonès Nord
Carrer de Joan d’Àustria, núm. 39-47
08005 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Oficina Territorial a Granollers
C. Miquel Ricomà, 146
08401 Granollers
Telèfon 93 880 31 94
Oficina Territorial a Manresa
C. Alfons XII, 7
08241 Manresa
Telèfon 93 880 32 17
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Oficina Territorial a Mataró
Av. Jaume Recoder, 79
08301 Mataró
Telèfon 93 880 32 40
Oficina Territorial a Sabadell
Ctra. de Barcelona, 359
08203 Sabadell
Telèfon 93 880 32 66
Oficina Territorial a Sant Feliu de Llobregat
Riera de Pahissa, 34 (cantonada Joana Raspall)
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon 93 880 31 70
Oficina Territorial a Terrassa
C. Joan Artigues, 3
08226 Terrassa
Telèfon 93 880 32 89
Oficina Territorial a Vic
Era d’en Selles, 9
08500 Vic
Telèfon 93 880 33 12
Oficina Territorial a Vilafranca del Penedès
Pl. Vilanova i la Geltrú, 5
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 880 33 35
Oficina Territorial a Figueres
C. Vilafant, 28
17600 Figueres
Telèfon 972 79 92 40
Oficina Territorial a la Bisbal d’Empordà
Ctra. de Cruïlles, 18-20
17100, la Bisbal d’Empordà
Telèfon 972 79 92 57
Oficina Territorial a Santa Coloma de Farners
Ctra. de Sils, 57
17430 Santa Coloma de Farners
Telèfon 972 79 92 73
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Oficina Territorial a la Seu d’Urgell
C. Germandat de Sant Sebastià, 10
25700 La Seu d’Urgell
Telèfon 973 67 50 08
Oficina Territorial a Reus
Passeig. Prim, 14
43202 Reus
Telèfon 977 74 80 40
Oficina Territorial a Tortosa
Av. Catalunya, 91 (plaça de la Corona d’Aragó)
43500 Tortosa
Telèfon 977 74 80 63
Oficina de Serveis Tributaris a l’Hospitalet de Llobregat
C. Barcelona, 2
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 793 39 52
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