Expedient: CM 8/2019
Resolució d’inici de l’expedient de contractació del treball de camp corresponent a
l’operació estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars per
a l’any 2019
Vist l’informe proposta de la sub-directora general de Producció i Coordinació de data 13 de
març de 2019.
Atès que es considera justificada la necessitat i idoneïtat del contracte en els termes que
estableix l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Atesa la conveniència de tramitar aquest expedient de contractació pel procediment obert
d’acord amb la regulació continguda en els articles 115 i següents de la de la LCSP, i
concretament pel que fa al procediment obert s en els articles 156 i 157 de l’esmentada llei.
Atès que l’article 116 de la LCSP estableix que la celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació, motivant la necessitat del contracte, i també que en
l’expedient es justificarà adequadament el que estableix l’apartat 4 de l’esmentat article
(veure justificació annexa).
En compliment de les funcions que en matèria de contractació administrativa em confereix
l’article 7 d) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de Catalunya,
Resolc
Iniciar la tramitació de l'expedient per a la contractació del treball de camp corresponent a
l’operació estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, per a l’any
2019, i amb un valor estimat de 37.000,00 euros (no inclou IVA).
Per a la tramitació d’aquesta contractació se seguirà el procediment obert amb diferents
criteris d’adjudicació i publicació al perfil del contractant.
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Annex
Justificació de la contractació – article 116.4 de la LCSP

Objecte del contracte
L'objecte és la contractació del treball de camp corresponent a l’operació estadística
Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, per a l’any 2019.
Necessitat a satisfer i relació amb l’objecte del contracte
L’Institut d’Estadística de Catalunya necessita contractar la realització del treball de camp
corresponent a l’operació 02 08 02 “Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les
llars” per a l’any 2019, contemplada en el PAAE 2019 (Decret 272/2018, de 20 de
desembre). El treball de camp es realitzarà mitjançant enquesta telefònica assistida per
ordinador (mètode CATI). El seu inici està previst durant la primera quinzena de maig de
2019 amb una durada dos mesos.
L’objectiu d’aquesta operació estadística és obtenir per a Catalunya indicadors
complementaris als de l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'INE, sobre
temes o àrees que puguin ser d’interès de la Generalitat de Catalunya (TIC i llengua;
seguretat i Internet; turisme i TIC, etc.) i elaborar estimacions territorials dels principals
indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars.
L’Idescat creu necessària l’execució de l’esmentada enquesta per tal de poder donar
continuïtat als resultats comarcals que hi ha disponibles des de l’any 2004.

Informe d’insuficiència de medis en contractes de serveis
L’Institut d’Estadística de Catalunya no disposa de personal tècnic suficient per realitzar el
servei objecte del contracte.
Justificació de no dividir en lots
La prestació d’aquest servei no pot ser objecte de divisió sense malmetre la seva
funcionalitat.
Per tant, la no divisió en lots es fonamenta en el fet que la realització independent de
cadascuna de les parts compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució
des del punt de vista tècnic tal com estableix l’article 99.3 b) de la LCSP.
Dades econòmiques
Valor estimat: 37.000,00 euros (no inclou IVA).
Pressupost sense IVA: 37.000,00 euros.
21% d’IVA: 7.770,00 euros.
Pressupost amb IVA: 44.770,00 euros.
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El valor estimat del contracte inclou els costos salarials dels enquestadors en el marc del
Conveni col·lectiu estatal de les empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió
pública (BOE núm. 57 de 6 de març de 2018) i els costos de la Seguretat Social.

En concret es necessitarà del personal següent:
•
•

8 enquestadors: categoria E nivell III – 10.879,87 euros /any.
2 tècnics: categoria B nivell I – 17.715,65 euros /any.

ENQUESTADORS TÈCNICS TOTAL
Salari anual

10.879,87

17.715,65

Hores anuals segons conveni 1.800
Preu hora

6,04

9,84

Despesa mensual / 1 persona 906,65

1.476,30

Despesa mensual de personal 7.253,20

2.952,60

Nombre de persones

8

2

Temps de treball

2 mesos

2 mesos

Despesa personal 2 mesos

14.506,40

5.905,20

Despesa personal
Seguretat Social 30%
Total
Altres despeses*
TOTAL

20.411,60

20.411,60
6.123,48
26.535,08
10.464,92
37.000,00

* Altres despeses: personal addicional (valorable com a criteri objectiu), aplicació CATI de
gestió telefònica i subministraments varis (llum, aigua, telèfon..).
Procediment de licitació
Procediment obert amb diferents criteris d’adjudicació i publicació al perfil del contractant
(articles 115 i següents i 156 i 157 de la LCSP).
Justificació de l’elecció del procediment de licitació
L’article 131.2 de la LCSP estableix que “l’adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant
una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat preu, i
utilitzant el procediment obert o restringit........”
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Tot i que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000,00 euros i per tant compleix una
de les dues condicions de l’article 159.1 de la LCSP, no compleix l’altra condició ja que els
criteris de depenen d’un judici de valor tenen un ponderació superior al 25%, i per tan no
podem fer ús del procediment obert simplificat. Per aquesta reó se seguirà el procediment
obert dels articles 156 a 158 de la LCSP.
Classificació exigida als participants
La classificació no és exigible d’acord amb el que estableix l’article 77.1 b) de la LCSP, si bé
l’empresari podrà acreditar la seva solvència mitjançant la corresponent classificació.
Criteris de solvència econòmica o financera que haurà de complir l’empresa
proposada com a adjudicatària
D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit a què es
refereix el contracte, referit al millor exercici dins del tres últims disponibles amb comptes
anuals aprovats, per import que haurà de ser almenys igual o superior al valor estimat del
contracte.
D’acord amb l’article 87.2 de la LCSP, l’acreditació es farà mitjançant la presentació dels
comptes anuals aprovats i la declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global
de l’empresa.
Justificació de l’elecció del criteri de solvència econòmica o financera
Hem escollit el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles (article 87.1.a) de la LCSP). La resta de
criteris que figuren a la LCSP són els següents:
•
Existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. Aquest
criteri no seria apropiat a aquest tipus de contracte.
•
Patrimoni net o bé ratio entre actius i passius al tancar l’últim exercici econòmic.
Aquest criteri ens aportaria informació de la riquesa de l’empresa, però no de la incidència
del volum de negoci en el mercat.
Nosaltres hem escollit el criteri del volum anual de negocis ja que permet tenir en compte
l’impacte quantitatiu del negoci d’aquesta empresa en el mercat.
Criteris de solvència tècnica o professional que haurà de complir l’empresa
proposada com a adjudicatària
1. D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, una relació dels principals serveis o treballs
realitzats d’igual o similar naturalesa que els que són objecte del contracte durant els darrers
tres anys, en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Cal un mínim de
8 serveis o treballs (almenys un casa any) en l’àmbit de les enquestes a llars o individus. A
més es farà constar el tipus d’enquestació, la població d’estudi, la mida de la mostra i la
unitat informant o d’anàlisi.
S’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant una
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declaració de l’empresari acompanyat dels documents en el seu poder que acreditin la
realització de la prestació.
D’acord amb l’article 90.4 de la LCS, aquest requisit de solvència tècnica no és aplicable
a les empreses de nova creació, entenent com a tals les que tenen una antiguitat
inferior als cinc anys.

2. D’acord amb l’article 90.1.b) de la LCSP, indicació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
El personal tècnic proposat per al desenvolupament de l’estudi no pot ser inferior a dues
persones i per cadascuna s’ha indicar:
•

Formació reglada amb nivell acadèmic equivalent a estudis universitaris (diplomats,
llicenciats, graduats).

•

Experiència professional.
Una d’aquestes persones haurà de justificar experiència professional, mínima d’un
any, dins dels tres darrers anys (2018, 2017 i 2016), en el desenvolupament de
tasques de coordinació en l’àmbit estadístic en, com a mínim, dos projectes
d’enquestació a llars o individus. L’altra persona haurà de justificar experiència
professional, mínima d’un any, dins dels tres darrers anys (2018, 2017 i 2016), en el
desenvolupament de tasques de direcció tècnica en l’àmbit informàtic en, com a
mínim, dos projectes d’enquestació a llars o individus.
L’experiència professional d’aquestes persones es justificarà mitjançant declaració
responsable, on es farà constar la relació dels projectes realitzats (nom, tipus
d’enquestació, població d’estudi, mida de la mostra i unitat informant o d’anàlisi).

Concreció de les condicions de solvència
Els licitadors s’han de comprometre a dedicar o adscriure els mitjans personals o materials
suficients necessaris per a l’adequada execució del contracte. Per tant, tal com estableix
l’article 76.2 de la LCSP els licitadors hauran de presentar una declaració responsable de
compromís d’adscripció del mitjans material i/o personals suficients seguint model de
l’annex 3 que s’ha d’incloure en el sobre A.
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP aquest compromís s’integrarà en el contracte i
gaudeix del caràcter d’obligació essencial als efectes del que preveu l’article 211 de la
LCSP (causes de resolució del contracte).
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En concret s’haurà d’acreditar la posada a disposició per a l’execució del contracte, com a
mínim vuit persones dedicades a la realització de la recollida de la informació de l’Enquesta
territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, que, a més, justifiqui la participació
d’aquestes persones en almenys dos enquestes dins de l’àmbit de les enquestes a llars o
individus, en els darrers tres anys (2018, 2017 i 2016).
L’experiència d’aquestes persones s’acreditarà mitjançant declaració responsable, on es
farà constar la relació del projectes realitzats (nom, tipus d’enquestació, població d’estudi,
mida de la mostra i unitat informant o d’anàlisi).
Per determinar el nombre de persones dedicades a la recollida de la informació, s’utilitzarà
la unitat de persona equivalent a temps complet (8 hores). Per tant, si la jornada laboral és
inferior a 8 hores, s’hauran d’assignar més de 8 persones. Per aquest motiu, cal indicar la
jornada de treball de cada persona.
Justificació de l’elecció del criteri de solvència tècnica o professional
Com a criteris hem escollit els des articles 90.1 a) i 90.1 b) de la LCSP i a més hem establert
un criteri de concreció de solvència d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
Entre la resta de criteris que figuren a la LCSP hi ha els següents:
•
Descripció d’instal·lacions tècniques, mesures emprades per garantir la qualitat
mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
•
Quan es tracti de serveis o treballs complexos control efectuat per l’òrgan de
contractació o en nom seu per un organisme oficial homologat.
•
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particulars, del responsable o responsables de l’execució del contracte.
•
En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l’empresari podrà aplicar al executar el contracte.
•
Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i del nombre de directius durant
els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
•
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la que se li adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
•
Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
Hem escollit una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els tres últims anys,
establint un mínim de 8 serveis (almenys un cada any), especificant que ha de ser en l’àmbit
d’enquestes a llars, atès que la realització d’aquest tipus d’enquesta, requereix de
determinades habilitats del enquestadors, ja que les enquestes es realitzen a llars i a
persones concretes la col·laboració de les quals resulta del tot necessària.
Hem escollit del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, atès
que al tractar-se de la prestació d’un servei tècnic prou qualificat, resulta necessari que
l’empresa adjudicatària disposi de personal amb la capacitat i qualificació adequades.
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Criteris d’adjudicació
La puntuació total serà d’un màxim de 100 punts, dels quals fins a 63 punts
corresponen a criteris objectius (oferta econòmica, recursos informàtics i personal) i
fins a 37 punts, a criteris subjectius (millores a les prescripcions tècniques).
A. CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE C). FINS A UN MÀXIM DE 63 PUNTS
1. OFERTA ECONÒMICA: FINS A UN MÀXIM DE 51 PUNTS

L'oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i l’atorgada a la resta d’ofertes disminuirà
de forma proporcional a l'augment dels respectius preus, sobre la base de la següent
fórmula: Po = Oe ∗ Pc ÷ Ov , on Po és la puntuació obtinguda, Oe és el preu de l'oferta
econòmica més baixa, Pc és la puntuació màxima que aporta el criteri i Ov és el preu de
l'oferta que es pretén ponderar. El càlcul de les ofertes econòmiques es valorarà sense
tenir en compte les ofertes desproporcionades.
Hem escollit aquesta fórmula perquè s’assigna la màxima puntuació a l’oferta
econòmica més baixa i la puntuació dee les altres ofertes econòmiques disminuirà
segons la ratio entre l’oferta més econòmica i la que s’està valorant.
Es considerarà la desproporció o temeritat de les ofertes en base als següents criteris
objectius, en què es combinarà l’oferta econòmica i els criteris subjectius:
1.1. En relació als criteris subjectius d’adjudicació (millores a les prescripcions

tècniques) i als criteris objectius diferents del preu:
1.1.1. Càlcul de la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes per les

empreses licitadores.
1.1.2. Càlcul de la desviació de cada una de les puntuacions de les empreses

respecte a la mitjana calculada en 1.1.1.
1.1.3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions (en valor absolut) obtingudes

en 1.1.2.
1.2. En relació amb el preu:
1.2.1. Càlcul de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques de les empreses

licitadores.
1.2.2. Càlcul de la desviació de cada una de les ofertes de les empreses respecte a

la mitjana calculada en 1.2.1.
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1.2.3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions (en valor absolut) obtingudes

en 1.2.2.
1.2.4. Establiment d’una fita màxima i una de mínima per identificar les ofertes

econòmiques extremes. Es calculen:
Fita superior = valor en 1.2.1 + valor en 1.2.3
Fita inferior = valor en 1.2.1 - valor en 1.2.3
1.2.5. Càlcul d’una nova mitjana de puntuacions, sense tenir en compte les ofertes

extremes, és a dir, eliminant aquelles ofertes per sobre de la fita superior o per
sota de la fita inferior obtingudes en 1.2.4.
Una oferta serà considerada anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de la LCSP,
quan el preu sigui inferior en un 10% al valor obtingut en 1.2.5 i la puntuació obtinguda
pels criteris subjectius sigui superior al valor 1.1.1 + 1.1.3.
Així mateix, podrà ser considerada oferta amb valors anormals o desproporcionats quan
el preu del servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional,
segons conveni col·lectiu vigent.
Si es detecta una oferta anormalment baixa, es donarà audiència a l’empresa oferent
abans d’excloure’n la proposició.
2. RECURSOS INFORMÀTICS. PUNTUABLE FINS A 5 PUNTS
2.1. Enregistrament en àudio. Puntuable fins a 5 punts. Es valora l’enregistrament en

àudio d’un mínim del 30% de les enquestes (tant vàlides com amb incidència) amb
un sistema que permeti en qualsevol moment l’accés des de l’Idescat per a la seva
reproducció sense que sigui necessària la descàrrega de fitxers. L’accés ha de ser
segur, tot preservant, la protecció de dades de caràcter personal.
Valoracions: 0 punts si no disposa d’aquest sistema; 5 punts si en disposa.
3. PERSONAL. PUNTUABLE FINS A 7 PUNTS

Es valorarà el nombre de persones destinades a la recollida de la informació amb la
finalitat de garantir una adequada execució de les tasques. L’empresa licitadora haurà de
presentar el nombre de persones i la franja horària en què realitzarà la recollida de dades.
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Valoració: 0 punts si pel desenvolupament de les tasques de recollida s’ocupen només 8
persones, tal com s’indica a l’apartat de solvència tècnica. Per cada persona addicional
s’atorgarà un punt més, fins a un màxim de 7 punts.
Per determinar una persona addicional s’utilitzarà també la unitat de persones equivalents
a temps complet (8 hores).

CRITERIS SUBJECTIUS (SOBRE B): MILLORES A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
PUNTUABLES FINS A 37 PUNTS
1. . Característiques del sistema de recollida d’enquestes telefòniques assistides per

ordinador, CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Puntuable fins a 18
punts. L’empresa licitadora presentarà els aspectes del sistema CATI que posarà a
disposició de l’Idescat per a la consecució de l’objecte del contracte. Es valoraran
específicament els següents apartats:
1.1. Optimització del disseny del qüestionari i sistema CATI. Puntuable fins a 10

punts. L’empresa licitadora haurà de presentar, a més de la programació del
qüestionari i els filtres de les preguntes, com aplicarà les prestacions del seu
sistema CATI al qüestionari de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a
les llars com ara: gestió de la mostra, programació de preguntes resposta múltiple,
tractament de preguntes obertes i numèriques, selecció aleatòria de la persona a
enquesta dins l’habitatge amb criteris probabilístics, missatges d’ajuda i detecció
d’errors (definició de conceptes, aclariments de preguntes, inconsistències). També
haurà de presentar una versió de l’argumentari que utilitzarà per a realitzar el
contacte amb les unitats informants fins a l’obtenció de la composició de la llar del
qüestionari (diferenciant les unitats del panel de la resta).
Valoracions: 0 punts si no presenta cap informació en aquest apartat; 10 punts per a
les propostes més completes i idònies per a la realització d’aquesta enquesta; 4
punts per a les propostes que no aportin informació en algun dels dos punts d’aquest
apartat; 7 punts per a la resta de propostes.
1.2. Informació i tractament de les incidències produïdes durant el treball de camp.

Puntuable fins a 8 punts. L’empresa licitadora aportarà una relació de les
incidències que es poden produir durant l’execució, el temps de resposta, el tipus de
tractament que aplicarà en cada cas i com informarà a l’Idescat.
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Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació sobre el tractament de les
incidències; 8 punts per a les propostes amb un sistema d’incidències més complet i
un tractament més adient per a la consecució de l’objecte del contracte; 4 punts per a
la resta de propostes.
2. Sistemes de control i qualitat de la informació. Puntuable fins a 19 punts. L’empresa

licitadora descriurà els sistemes de qualitat i tractament de la informació que consideri
més adients per a la consecució dels objectius que es descriuen en aquest plec. Es
valoraran específicament els següents punts:
2.1. Monitoratge de les enquestes. Puntuable fins a 5 punts. Es valora la disponibilitat

d’un sistema que permeti als tècnics de l’Idescat connectar remotament amb un
equip informàtic en la seu de l’empresa adjudicatària des del que es monitoritza
l’entrevista en temps real, és a dir, es pugui seguir l’àudio i emplenament del
qüestionari en pantalla. L'accés ha de ser a traves d'un canal de comunicacions
segur, que l'empresa ha de posar a disposició de l'Idescat, per tal de garantit la
preservació les dades de caràcter personal.
En cas que l’empresa compti amb un sistema de monitoratge de les enquestes haurà
d’indicar com és el seu funcionament.
Valoracions: 0 punts si no disposa d’aquest sistema o no indica el funcionament; 5
punts per a les propostes que tècnicament ofereixin la millor connexió remota a un
equip informàtic en la seu de l’empresa; 2 per a la resta de propostes.
2.2. Qualitat i tractament de la informació. Puntuable fins a 6 punts. L’empresa

licitadora haurà de presentar quines són les mesures de control utilitzades per
afavorir la qualitat de l’operació (formació dels enquestadors, realització de pilotatge,
especificació del sistema utilitzat per a la recuperació de respostes negatives a
contestar, sistema de retrucades, etc.). A més, es valorarà el sistema i criteris de
depuració o inconsistències utilitzats.
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació; 6 punts a les mesures i
procediments més idonis; 2 punts per a les propostes que no aportin aporten
informació en algun dels dos punts d’aquest apartat ; 4 punts per a la resta de
propostes.
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2.3. Sistemes de seguiment i control de la informació. Puntuable fins a 8 punts.

L’empresa licitadora haurà de presentar el sistema o eina que utilitzarà per
subministrar informació diària a l’Idescat sobre l’evolució del treball de camp. Es
valoraran les prestacions del sistema o eina que facilitin a l’Idescat el control de la
recollida de la informació, com ara la possibilitat de poder fer el seguiment de les
quotes, la disponibilitat de descarregar un fitxer parcial de microdades en qualsevol
moment, la capacitat de visualitzar els resultats de les preguntes en línia durant el
treball de camp i la possibilitat de supervisar les persones enquestadores assignades
a l’estudi (seguiment de la productivitat que permetin assolir els requisits temporals
del contracte).
Valoracions: 0 punts si no aporta cap informació; 2 punts si facilita informació sobre
les quotes; 2 punts si l’eina permet disposar dels fitxers de microdades; 2 punts si
permet la visualització de resultats; 2 punts per aquelles que afegeixen el control de
la productivitat dels enquestadors
Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP s’estableix la necessitat que totes les comunicacions
es realitzin electrònicament amb l’objectiu de reduir l’ús de paper i contribuir a la millora
mediambiental.
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