INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
TÍTOL DEL CONTRACTE: SERVEI D’ASSESSORAMENT EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ALS ESPAIS MULTIMÈDIA En aquest contracte s’incorporen
mesures de contractació pública sostenible
IMPORT: 153.349,35 € euros, IVA inclòs

1-. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present expedient té per objecte la contractació de la realització del servei d’assessorament
en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació als Espais Multimèdia (EE.MM.) per 30
de les Biblioteques de Barcelona que actualment estan en funcionament.
2.- FINALITAT O OBJECTIU A ASSOLIR
Als EE.MM. s'ofereix un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies de la informació on
s'atenen les consultes relacionades amb la recerca d'informació a Internet, el correu
electrònic, l'elaboració de documents escrits, els fulls de càlcul, el retoc d'imatges, etc.
3-. JUSTIFICACIÓ DE CONTRACTACIÓ EXTERNA
D’acord al que estableix l’article 28 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, el Consorci de Biblioteques necessita contractar el servei objecte del contracte
per a l’acompliment i realització de les seves finalitats, atès que no disposa de mitjans propis i
no es considera oportuna la seva contractació directa.
4.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada d’aquest contracte es preveu de 12 mesos, des de l’1 d’octubre de l’any 2021 o el
dia següent a la data de formalització del contracte, si fos posterior.
Es preveuen tres pròrrogues de 12 mesos cadascuna.
La durada total del contracte, pròrrogues incloses, serà de 48 mesos (4 anys).

5-. LOTS
Atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i les seves prescripcions tècniques no s’ha
considerat oportú fer un desglossament per lots donat que per garantir la coherència i la
coordinació és necessari que totes les tasques les dugui a terme una única empresa.
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6-. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
El preu del contracte es calcula com a màxim en 153.349,35 euros, IVA inclòs, calculat sobre la
base del preu del mercat d’aquests tipus de servei en funció de les necessitats de programació
de la xarxa de Biblioteques de Barcelona.
L’Adjudicació es realitzarà per preus unitaris. El preu unitari de licitació és de 17,50 €/h IVA
exclòs.
El servei d’assessorament serà contractat per les 30 biblioteques i es comptabilitza
en una borsa aproximada de 7242 hores.

El pressupost es desglossa d’acord amb els següents quadres:
Pressupost net
IVA 21 %
Pressupost total

126.735,00 €
26.614,35 €
153.349,35 €

Aquest pressupost total de 144.586,53 € atès la durada prevista del contracte s’imputarà a les
següents anualitats:

Pressupost net
IVA 21 %

Any 2021
40.269,54 €
8.456,60 €

Any 2022
86.465,46 €
18.157,75 €

TOTAL
126.735,00 €
26.614,35 €

Pressupost total

48.726,14 €

104.623,21 €

153.349,35 €

Aquest pressupost, 126.735,00 € (IVA exclòs) correspon a:
Costos directes
Costos Salarials (inclou despeses de Seg.
Social)
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals de gestió
TOTAL
Benefici industrial
TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

Import
96.597,42 €
96.597,42 €

Import
22.533,48 €
22.533,48 €
7.604,10 €
126.735,00 €
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu del
Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de
conveni núm. 79002295012003), publicat al DOGC en data 10.07.2015, modificat parcialment
en relació a les condicions econòmiques, per RESOLUCIÓ TSF/514/2019, publicada al DOGC en
data 12.03.2019.
Els costos salarials s’han calculat en base a les següents categories professionals i les seves
corresponents retribucions:
Categoria professional

Retribució
salarial
(no inclou despeses
de Seg Social)
15.868,39
€

Monitor d’educació del
lleure (perfil de tècnic assessor)
Director de programes, projectes i 22.669,12
equipaments (perfil de coordinador)

€

7-. VALOR ESTIMATIU DEL CONTRACTE (V.E.C)
Donat que es preveu una pròrroga de 36 mesos i una modificació del 20%, el valor estimat del
contracte és de 532.287,00 €, sense incloure l’IVA.
Any

VE prestació

2021
2022
2023
2024
2025
20%
TOTAL

40.269,54 €
86.465,46 €

126.735,00 €

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
previstes

40.269,54 €
126.735,00 €
126.735,00 €
86.465,46 €
380.205,00 €

25.347,00 €
25.347,00 €

VE altres
conceptes

SUMA
40.269,54 €
126.735,00 €
126.735,00 €
126.735,00 €
86.465,46 €
25.347,00 €
532.287,00 €

8.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte de serveis (article 17 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic)
s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a l’article 156 de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic. Atenent el VEC d’aquest contracte es considera sotmès a
regulació harmonitzada tot d’acord amb la previsió dels articles 19 i 22 LCSP.
9. CPV DEL CONTRACTE
Atesa la naturalesa i objecte del contracte es considera idoni aplicar el codi CPV (Common
Procurement Vocabulary) núm. 72600000-6 Servicios de apoyo informático y de consultorÍa.
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10. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Els requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional,
així com els mitjans admesos per a la seva acreditació que s’exigeixen als empresaris per
concórrer en aquest contracte, i que resulten adequats i proporcionals al seu objecte
contractual, es fixen segons els paràmetres que s’indiquen a continuació:
Atenent que aquesta prestació implica relació habitual amb menors d’edat, és requisit que les
persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament
sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de
menors, així com per tràfic d’éssers humans.
Com a solvència econòmica i financera:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un import igual o superior
de: 190.102,50 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
Com a solvència tècnica o professional:
- D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en subministraments de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de: 126.735,00 euros
Justificació dels criteris de solvència: Es considera adequat establir que els licitadors acreditin
la realització de serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte, i per l’import establert, per tal de fer front a les obligacions que
adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present
contracte.
11-. APLICACIÓ DEL DECRET 24-04-2017, DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
1. Objecte del contracte amb eficiència social:
a) En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i
indirectes.

Pàg. 4

b) Atès que la retribució dels salaris és molt significativa respecte al cost final del
contracte, es fa constar que l’estimació dels costos salarials del personal que executarà
el contracte s’ha fet en relació a un conveni de referència.
2. Com a criteris d’adjudicació:
c) El criteri que valora el preu ofertat no supera el 35% de la puntuació total
d) Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades, seran excloses si en el tràmit d’audiència s’evidencia que els
salaris considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.
3. Com a condicions especials d’execució
e) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual.
Es considera imprescindible aquesta mesura per tal de garantir el correcte
funcionament del contracte i com a mesura de qualitat de la feina realitzada. El
manteniment de les condicions laborals al llarg del contracte, sense que es doni cap
empitjorament, suposa una situació normalitzada dels treballadors i treballadores i, a
la vegada, una garantia de continuïtat de les persones contractades.
12 JUSTIFICACIO DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
S’han seleccionat els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte per les
raons següents.
1. Criteris avaluables automàticament.
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de
base per l’adjudicació del contracte són els següents:
a) Per l’Oferta econòmica. Fins a 3 punts.
La puntuació d’aquest criteri no supera el 35% de la puntuació total.
Justificació: el preu esdevé un criteri important a l’hora de valorar les ofertes, ja que ateses les
característiques de les prestacions descrites en el PPT, no s’escau la introducció de més
variables que les ja valorades en la resta de criteris, que realment siguin significatives per a la
millor eficàcia del servei.
La puntuació corresponent a cada oferta econòmica s’obtindrà d’aplicar la següent fórmula,
establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017, publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
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(

)

Entenent per “oferta”, el preu unitari ofert per l’empresa licitadora, que en cap cas podrà
superar l’import màxim del preu unitari indicat en aquest document (17,50 €/h, IVA exclòs), i
per “oferta més econòmica” el preu unitari més baix que s’hagi presentat.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
a) Quan concorri un licitador, quan l’oferta del licitador sigui inferior en més de 17
unitats percentuals al pressupost de licitació.
b) Quan concorrin dos o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més de 7
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
b) Per les propostes de millora del servei.
Per oferir al Consorci de Biblioteques la possibilitat d’un accés centralitzat a una eina de
control a través d’una aplicació web. Fins a 2 punts



Que en aquesta eina de control es puguin entrar incidències i consultes realitzades
pels usuaris. 1 punt
Que es puguin extreure informes actualitzats en qualsevol moment. Aquests informes
han d’incloure el total i desglossat per biblioteca de: número de consultes realitzades,
tipologia de consultes, número d’incidències relacionades amb el servei, altres feines
realitzades - com per exemple la supervisió de proves de l’Actic, la confirmació de
l’assistència dels inscrits a les formacions, o el manteniment de l’inventari informàtic - i
la durada de totes aquestes tasques, així com el gènere i les franges d’edat dels usuaris
atesos, a efectes estadístics (sense incloure dades personals, és a dir, sense que es
pugui identificar els usuaris atesos). 1 punt

S’adopta aquest criteri valorant que un major coneixement de la realitat dels públics
potencials i existents, amb les consultes realitzades i la seva tipologia, farà que els tècnics
d’assessorament TIC s’adaptin millor a les necessitats dels usuaris, així com també es poden
programar formacions dels temes més requerits.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest criteri
abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar la documentació corresponent que acrediti les funcionalitats
descrites en aquest criteri, i haurà de proporcionar al CBB un accés de consulta a aquesta eina
per tal de poder fer la comprovació del seu funcionament i del compliment de les
funcionalitats requerides.
c) Per oferir al Consorci de Biblioteques un compte Twitter per fer difusió del servei i ajudar a
resoldre dubtes vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia. 1 punt
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S’adopta aquest criteri de comunicació en aquesta xarxa social per poder arribar a més públic i
que els usuaris puguin fer consultes sense haver de desplaçar-se a la biblioteca.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest criteri
abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar l’enllaç/adreça al compte de Twitter, ja creat, i que ha de tenir la
finalitat exclusiva de fer difusió del servei i ajudar a resoldre dubtes vinculats a l’ús de les TIC
dels Espais Multimèdia de les biblioteques.
d) Per oferir al Consorci de Biblioteques un número de telèfon on poder resoldre dubtes
vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia i a com connectar-se a les activitats en
línia que Biblioteques de Barcelona ofereix a través dels canals de Zoom, Instagram,
YouTube o altres, amb l’horari de dilluns a divendres de 17 a 20h. 2 punts
S’adopta aquest criteri després de l’experiència de l’últim any en que les activitats es
realitzaven en línia i molts usuaris tenien la dificultat de no saber connectar-se, estaria bé que
poguessin disposar d’un telèfon on trucar per resoldre dubtes.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest criteri
abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar evidències – com pot ser el número de telèfon – de la contractació
de la línia telefònica que dedicarà a la resolució de dubtes vinculats a l’ús de les TIC dels Espais
Multimèdia.
e) Per formar els tècnics en els programes i dispositius que es faran servir al
Biblioexperimenta, que serà un servei on els tècnics faran de dinamitzadors de les sessions
orientades a famílies i infants on experimentaran amb diferents dispositius a unes
determinades biblioteques. La funció del tècnic serà la de gestionar el material que es
deixa, així com explicar i orientar sobre el seu funcionament als usuaris que assisteixin a la
sessió.
La formació versarà sobre el llenguatge de programació Logo (tipus Scratch o similar), amb
una placa de electrònica basada en Arduino (tipus Makey Makey o similar) en mòduls
electrònics (tipus Littlebits o similar) i en el llenguatge de programació Makecode (tipus
Micro:Bit o similar). Aquestes formacions s’han de fer abans que comenci el servei
Biblioexperimenta als tècnics que estiguin a les biblioteques que s’informarà des de la Direcció
d’Acció Cultural i Educativa. També s’haurà de formar als tècnics que substitueixin els que
marxin i que ja hagin estat formats. 2 punts
S’adopta aquest criteri per la necessitat que els tècnics que oferiran el servei del
Biblioexperimenta estiguin formats en els programes i dispositius per poder dinamitzar les
sessions.
Durant l’execució del servei l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar el compliment d’aquest
criteri mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa corresponent a cadascuna de les
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formacions realitzades (certificat de formació expedit a cada tècnic amb la data o dates de la
formació). L’incompliment del compromís adquirit per part de l’empresa adjudicatària
comportarà les conseqüències legalment previstes.
Puntuació total dels criteris: 10 punts
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran el
criteri de desempat següent tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de
desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:
Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna
de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.
13. CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. La modificació
requerirà informe previ del responsable del contracte.
Causes prevists de modificació:
En el cas que es produeixi la inauguració d’alguna nova biblioteca, s’ha d’oferir el servei
d’assessorament TIC, també per la necessitat d’alguna biblioteca que necessiti dinamitzar els
espais durant l’estiu o per ampliacions de biblioteques que no hi són en el llistat de les 30
biblioteques que surten al concurs, objecte d’aquest contracte; 20%
14. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
Per a la correcta execució del contracte, l’empresa haurà de disposar d’un equip amb els
següents perfils professionals:


Una persona amb perfil de coordinador (serà la persona de contacte amb el Consorci
de Biblioteques en cas de qualsevol tramitació relacionada amb les sessions del
personal d’assessorament.
Aquesta persona ha de disposar d’un número de telèfon mòbil per a la seva
localització i una adreça de correu electrònic, que es posaran a disposició de les
biblioteques perquè el puguin contactar en cas necessari.



Un número indeterminat de persones amb perfil de tècnic d’assessorament (nombre a
determinar per l’empresa adjudicatària).

Aquesta obligació te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització o de resolució contractual.
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15. SUBCONTRACTACIÓ
No es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació.
La prohibició de subcontractar en aquest contracte ve motivada per raons de coherència i
homogeneïtat en la prestació del seu objecte, així com per motius de qualitat, i en cap cas
comporta una restricció en la competència.
16. TERMINI DE GARANTIA
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques
del servei.
17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Com a responsable del contracte es proposa Juanjo Arranz Martín, director d’Acció Cultural i
Educativa de Biblioteques de Barcelona.
18.- PROTECCIÓ DE DADES
Aquest contracte implica el tractament de dades personals per part del l’empresa
adjudicatària, de les quals és responsable el CBB.
El tractament realitzat està previst dins de les següents categories del registre de tractaments
del CBB:


Nom del tractament: espais multimèdia, amb codi 0645

19.- TÈCNICS QUE ASSISTIRAN A LA MESA DE CONTRACTACIO
Vocal 1: Juanjo Arranz Martín
Vocal 2: Rubén Guillén Guerrero

20.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per a l’execució del contracte el personal de l’empresa adjudicatària ha de treballar a les
biblioteques i/o a qualsevol dependència del CBB.
Abans de l’inici del contracte, l’empresa contractista ha d’haver lliurat al responsable del
contracte, en format digital, a través de l’adreça de correu electrònic cbbcontractacio@bcn.cat
el “Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar
compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document
està disponible al perfil de contractant, on l’empresa contractista també trobarà el document
“Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, amb les disposicions en
matèria de seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte
si no s’ha lliurat aquesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.
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21-. PROPOSTA
Atès els motius exposats, es proposa s’iniciï el procediment per a la contractació d’aquest
servei per un import total de licitació de 144.586,53 € IVA inclòs, dels quals 119.493,00 € són
pressupost net i 25.093,53 € són en concepte d’IVA al 21%.
D’ aquest import, 45.939,47 € (Iva inclòs) anirà a càrrec a la partida 226.14 332.11 01.00 del
pressupost del Consorci de Biblioteques per a l’exercici 2021, i 98.647,07 € (IVA inclòs) a càrrec
de la partida 226.14 332.11 01.00 del pressupost del Consorci de Biblioteques per a l’exercici
del 2022, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment
obert.

Barcelona, 20 de juliol de 2021

El Director d’Acció Cultural i Educativa

Juanjo Arranz Martín

Vist l’informe precedent DISPOSO s’iniciï el corresponent procediment.
EL GERENT

Ferran Burguillos Martínez
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ANNEX

MODEL OFERTA
(criteris automàtics)
El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. núm. ..., amb
DNI/NIF núm. ............................., major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
............... amb domicili a ............ carrer .............. núm. ..., amb l’adreça de correu electrònic
següent per rebre les comunicacions electròniques (@) ............................ assabentat/ada de
les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte núm. .........., presenta la següent
proposta:
a.-Oferta econòmica (preu unitari):

Total hores
estimades (20212022)
7242

Preu Unitari màxim
(IVA exclòs)
17,50 €/h

Preu Unitari màxim
(IVA exclòs) ofert per
l’empresa
.....................€/h

Indicar el preu unitari ofert, que en cap cas pot superar el preu unitari màxim de 17,50 €/h.
b.- Millora del servei
- Aportar una eina on es puguin registrar incidències i consultes dels usuaris
(Marcar amb una “X”)
Sí
No
- Aportar una eina que permeti extreure informes actualitzats en qualsevol moment (aquests
informes han d’incloure el total i desglossat per biblioteca de: número de consultes
realitzades, tipologia de consultes, número d’incidències relacionades amb el servei, altres
feines realitzades i durada d’aquestes, gènere dels usuaris atesos i franges d’edat)
(Marcar amb una “X”)
Sí
No
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NOTA: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest
criteri, en el seu cas, abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar la documentació corresponent que acrediti les funcionalitats
descrites en aquest criteri, i haurà de proporcionar al CBB un accés de consulta a aquesta eina
per tal de poder fer la comprovació del seu funcionament i del compliment de les funcionalitats
requerides.
c.- Per la creació d’ un compte Twitter per fer difusió del servei i ajudar a resoldre dubtes
vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia
(Marcar amb una “X”)
Sí
No
NOTA: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest
criteri abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar l’enllaç/adreça al compte de Twitter, ja creat, i que ha de tenir la
finalitat exclusiva de fer difusió del servei i ajudar a resoldre dubtes vinculats a l’ús de les TIC
dels Espais Multimèdia de les biblioteques.
d.- Per la posada a disposició d’una línia telefònica on poder resoldre dubtes vinculats a l'ús
de les TIC dels Espais Multimèdia i a com connectar-se a les activitats en línia que
Biblioteques de Barcelona ofereix a través dels canals de Zoom, Instagram, YouTube o altres,
amb l’horari de dilluns a divendres de 17 a 20h.
(Marcar amb una “X”)
Sí
No
NOTA: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb aquest
criteri abans de l’adjudicació del contracte.
L’empresa haurà d’aportar evidències – com pot ser el número de telèfon – de la contractació
de la línia telefònica que dedicarà a la resolució de dubtes vinculats a l’ús de les TIC dels Espais
Multimèdia.
e.- Per formar els tècnics en els programes i dispositius que es faran servir al
Biblioexperimenta: formació en el llenguatge de programació Logo (tipus Scratch), amb una
placa de electrònica basada en Arduino (tipus Makey Makey) en mòduls electrònics (tipus
Littlebits) i en el llenguatge de programació Makecode (tipus Micro:Bit).
(Marcar amb una “X”)
Sí
No
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