Contractació de la implantació d’un sistema d’autopréstec mitjançant tecnologia
RFID a la biblioteca municipal de Caldes de Montbui. (article 63 LCSP)

a) Memòria Justificativa i motivació de la necessitat (article 28 LCSP)
b) Informe d’insuficiència de mitjans
c) Justificació del preu

a) Memòria Justificativa i motivació de la necessitat (article 28 LCSP)

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui gestiona la biblioteca municipal de Caldes
de Montbui amb un fons documental superior als 40.000 documents (75%
llibres, 9% enregistraments sonors, 11% enregistraments vídeo, 3% multimèdia
i un 1,5% d’altres) i amb 11.858 persones usuàries registrades.
2. El pla d’acció de 2019 de la biblioteca defineix com a objectiu la implantació
d’un sistema d’autopréstec; objectiu alineat amb les propostes prioritàries de la
xarxa de biblioteques de Barcelona liderada per la Diputació de Barcelona.
3. El sistema d’autopréstec que s’està imposant consisteix en la implantació d’un
conjunt de maquinària (bàsicament uns arcs de seguretat, uns ordinadors per
gestionar els préstecs, una impressora per a incidències, així com un volum
important de xips per a implantar en tots els volums susceptibles de ser
prestats amb aquesta modalitat) i programari informàtic específic per aquesta
millora.
4. Per assolir aquest objectiu cal licitar la implantació d’aquesta tecnologia.
5. La concreció i el detall d’aquesta licitació serà evident en els plecs de clàusules
del procediment, però a grans trets, haurà de satisfer les següents necessitats:
•

Majoritàriament despeses relatives als mitjans materials idonis pel
subministrament, muntatge i implantació d’aquesta tecnologia.

b) Informe d’insuficiència de mitjans
L’execució d’aquest contracte requereix d’una important dotació de recursos materials i
tecnològics.
L’Ajuntament no disposa d’aquests mitjans materials i, per aquest motiu, els ha de
contractar externament a través del procés de licitació que iniciem.

c) Justificació del preu

•

El pressupost d’aquesta inversió s’estima en un màxim de 39.669,42 € més
IVA. 48.000 (IVA inclòs).

•

Aquest preu estimat sorgeix de la constatació dels preus de mercat per a
inversions similars i, especialment, per l’assessorament de la Diputació de
Barcelona (gerència de biblioteques de Barcelona) a través de jornades i
documentació específica.

•

L’empresa adjudicatària haurà d’assumir les despeses pròpies dels mitjans
materials i personals necessaris per a la implantació de tot el sistema.

•

L’aplicació pressupostària que es farà càrrec d’aquesta despesa és 40-332162300 Implantació del sistema d’autopréstec biblioteca municipal.

Caldes de Montbui, 26 de marc de 2019.
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