Contracte: 2021_0302
Servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació als Espais
Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona

ACTA II
A les 12:30 del dia 20 de setembre de 2021 a sala de reunions del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, per videoconferència, per mitjà de l’aplicació Webex, es reuneix la Mesa de
contractació constituïda en data 6 d’agost de 2021, en el procediment de licitació obert per a
l'adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies
de la informació i comunicació als Espais Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona,
per un import màxim de per un import màxim de 153.349,35 euros, 21 % IVA inclòs.
Integren la Mesa, el Sr. Ferran Burguillos Martínez, gerent del Consorci de Biblioteques, que actua
com a president, la Sra. Anna Estruch i Duran, directora d’Administració i Recursos, el Sr. Juan José
Arranz Martín, director d’Acció Cultural i Educativa, i el Sr. Rubén Guillén Guerrero, tècnic de la
Direcció d’Acció Cultural i Educativa, que actuen com a vocals, el Sr. Rafael Gimeno Martínez,
Interventor Delegat, i la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada del Consorci.
S’incorporen a l’acte els representants de les empreses LÚDIC, SCCL i FUNDACIÓ PERE TARRÉS
La secretària disposa que es procedeixi a l’obertura mitjançant l’aplicatiu Sistema Integral de
Contractació Electrònica (en endavant SICE) del sobre BC, criteris avaluables de forma automàtica,
de les propostes efectuades per les empreses licitadores.

LÚDIC 3, SCCL
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
16,20 €/h

b.-Millora del servei
- Aportar una eina on es puguin registrar incidències i consultes dels usuaris
X

SÍ
NO
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- 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)
X

SÍ
NO

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
X

SÍ
NO

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.
X

SÍ
NO

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).
X

SÍ
NO

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
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
15,23 €/h
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b.-Millora del servei
- Aportar una eina on es puguin registrar incidències i consultes dels usuaris

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)

X

SÍ
NO

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
X

SÍ
NO

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.
X

SÍ
NO

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).
X

SÍ
NO

Un cop finalitzat es pregunta si algú ha de fer qualsevol reclamació o aclariment i s’encarrega a la
Direcció d’Acció Cultural i Educativa l’elaboració de
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l’informe de valoració de les propostes presentades, segons els criteris establerts al plec
administratiu.
Finalitza l’acte a les 13:30 hores, i s’estén questa acta, que és llegida i trobada conforme, i que
subscriu el president i certifica la secretària de la Mesa.

LA SECRETÀRIA

EL PRESIDENT
Ferran Burguillos Martínez
- DNI 44011622H (TCAT)
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CPISR-1 C Montserrat
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