ANUNCI DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. PEL QUE ES FA
PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A
L’ESCOLTA ACTIVA DEL QUE SUCCEEIX A L’ENTORN DE L’ACTIVITAT DE B:SM
I DEL CONJUNT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

1. Finalitat
B:SM com empresa amb un elevat interès referent a processos d’innovació dins de la
seva operativa i el conjunt de la ciutat de Barcelona i enfocada completament a l’usuari
dels seus serveis i al ciutadà, es planteja la incorporació d’un servei que permeti
conèixer les tendències i l’opinió dels usuaris i ciutadans envers dels diferents serveis
que gestiona B:SM així com de temes associats a la ciutat de forma global.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, BSM considera necessari realitzar una
consulta preliminar del mercat (d’ara en endavant “CPM”), amb l’objectiu de poder
determinar per part de B:SM quines són les diferents possibilitats que es disposen
actualment per a poder dur a terme una monitorització de les percepcions dels clients
associades als diferents serveis que ofereix B:SM així com de temes d’interès per al
conjunt de la ciutat. D’altra banda, es busca obtenir un major coneixement de les
qüestions que a continuació s’esmenten, per tal que es puguin definir les prescripcions
tècniques en un futur i eventual procediment de licitació d’aquella solució que més
s’ajusti a les necessitats descrites.

Aquest procediment té lloc d’acord amb l’establert a l’article 40 de la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i el Consell de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, que permet als poders adjudicadors la realització de consultes del
mercat, de cara a la preparació de la contractació i informar als operadors econòmics
sobre els seus plans i requisits de contractació, de forma prèvia a l’inici del procediment.

2. Àmbit d’aplicació i serveis

Tal i com s’ha plantejat, l’àmbit s’emmarca dins de la ciutat de Barcelona.

Els serveis a prestar són els següents:
• Coneixement de les tendències associades als usuaris i als ciutadans referent a un
aspecte concret de la ciutat de Barcelona
• Coneixement de l’opinió a nivell actual i històric de l’opinió del ciutadà i usuari sobre
un tema específic dins de la ciutat de Barcelona
• Monitorització de les tendències associades a usuaris i ciutadans referents a espais
concrets de la ciutat de Barcelona.

3. Participants
La present CPM és oberta i, conseqüentment poden participar en la mateixa totes
aquelles persones físiques o jurídiques interessades en presentar a BSM les seves
propostes o solucions de sistemes en relació a l’objecte de la consulta. En un eventual
procés de licitació que tingui per objecte dur a terme un contracte relatiu a l’objecte de
la consulta, hi podran participar persones físiques i jurídiques que no hagin participat en
aquesta consulta. Tot i això, BSM recomana la participació de tots els interessats.

4. Despeses econòmiques
La CPM és de caràcter precontractual, i per tant, les propostes presentades pels
participants es realitzaran a títol informatiu, de forma que BSM no adquireix cap
compromís econòmic sobre les mateixes. De la mateixa forma, les despeses
econòmiques derivades de la participació en la CPM seran a càrrec dels propis
participants.

5. Caràcter informatiu de les propostes
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta
CPM no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que eventualment
pugui dur-se a terme amb posterioritat.

6. Termini
a) Consulta prèvia al mercat:
El termini per participar en la present CPM finalitzarà a les 13:00 hores del divendres
dia 7 de novembre 2017.
Per qualsevol dubte, els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a les següents
direccions: mgomezf@bsmsa.cat, pparralo@bsmsa.cat i csanchez@bsmsa.cat. Cal
que en el correu indiquin: persona de contacte, telèfon i correu electrònic, identificant en
l’assumpte “CPM Obtenció tendències entorn B:SM”.

b) Sessions posteriors:
En el cas que resulti necessari, BSM es posarà en contacte amb les empreses de forma
individualitzada, d’acord amb el que s’especifiquin en les presents bases.

6. Desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
La present CPM es durà a terme amb respecte als principis de transparència, igualtat
de tracte i no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir com efecte la restricció o
la limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència
als seus participant respecte de l’adjudicació que pugui celebrar-se amb posterioritat
en l’àmbit objecte d’aquest contracte.
La consulta tindrà de la següent forma:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publicarà en la plataforma del contractant tota la
documentació relativa a la consulta. Dins el termini que s’especifiqui, els participants
podran fer arribar les seves solucions respecte a les qüestions plantejades.
Novament, BSM recalca que la participació en aquesta consulta no té cap efecte

vinculant i que la no participació no comporta que es pugui excloure a un determinat
licitador en un eventual contracte posterior derivat d’aquesta consulta. Tot i això, es
recomana la participació a tots els interessats, donat que a través de la consulta es
pot conèixer en detall quines són les necessitats a cobrir.

b) Sessions posteriors: Dirigides a obtenir informacions i respostes específiques
en relació a les qüestions plantejades. En qualsevol moment, es podran sol·licitar
reunions presencials individualitzades, trucades telefòniques o comunicacions
telemàtiques per resoldre aquelles qüestions i dubtes que sorgeixin en relació a
la participació a la consulta i la informació aportada pels participants. De la
mateixa forma, podrà sol·licitar-se o enviar-se tota la documentació tècnica que
sigui necessària per donar resposta a les diferents qüestions plantejades pels
tècnics responsables de la CPM.

El servei jurídic de BSM, responsable de gestionar les adreces electròniques prèviament
indicades, remetrà les peticions dels tècnics de BSM, responsables de la consulta, que
es posaran directament en contacte amb els participants per concertar una reunió
presencial o recavar informació tècnica.

Quan els tècnics de BSM responsables de la present CPM considerin suficient el grau
d’informació obtingut dels diferents participants per a l’elaboració de les prescripcions
tècniques, es donarà per finalitzat el procediment de consulta. De tot allò actuat en les
reunions presencials, videoconferències, i/o allò remés mitjançant correu electrònic,
s’aixecaran les actes corresponents, que formaran part de l’expedient de la CPM.
S’elaborarà també un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del perfil
del contractant on va publicar-se la convocatòria. El resum, de ser possible, exposarà
les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions a marques,
fabricants, productes o qualsevol tipus d’informació confidencial.

c) Transparència de la CPM i confidencialitat de les informacions
Per garantir la utilitat i el bon desenvolupament de la CPM, així com per assegurar que
en cas que s’estimi convenient es pugui dur a terme el procediment de licitació posterior,
els participants hauran d’acceptar que la informació que aportin es mantingui accessible
i actualitzada. Per aquest motiu, la participació s’entendrà com a una acceptació
implícita d’aquesta condició.
L’ús que es farà de les informacions i documents facilitats pels participants en la present
CPM quedarà emmarcat exclusivament dins de la definició de les prescripcions
tècniques del eventual procediment de contractació que es produeixi a posteriori. Per
aquest motiu, el nivell de confidencialitat de les informacions aportades no podrà assolir
un grau tan alt que impedeixi l’acompliment de l’objectiu de la CPM. Així doncs, tot i que
es respectaran aquells aspectes concrets que es classifiquin com a confidencials per
part dels participants per contenir secrets tècnics o comercials, no s’admetran
declaracions genèriques que declarin tots els documents o informació proveïda com a
confidencials. En aquest sentit, es recomana que els participants es limitin a aportar la
informació necessària per resoldre els plantejaments de la consulta i que no revelin el
seu know-how. BSM es compromet a no revelar a la resta de participants les solucions
propostes pels altres.

d) Informació recollida de la consulta
La informació recollida en relació a la CPM no serà de caràcter confidencial i serà
publicada a la finalització del procés.
Les dades personals recollides durant la CPM seran incorporades al fitxer de dades de
BSM corresponent, en compliment amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els participants podran exercir el seu dret a
accés, rectificació cancel·lació i oposició.
Amb l’enviament de les dades, els participants consenten el tractament de les seves
dades personals, que es limitarà únicament al desenvolupament de la CPM i no seran
cedits excepte en aquells casos que preveu la llei.

e) Contractació
Un cop s’hagi dut a terme una concreció de les especificacions tècniques com a resultat
de les conclusions de la present CPM, BSM podrà iniciar el corresponent procediment
de contractació. Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que
s’ajustin als requisits continguts als plecs que desenvolupi BSM amb independència de
la participació o no del licitador en aquesta CPM.

Barcelona, 20 d’octubre de 2017
Barcelona de Serveis Municipals S.A.
Carrer de Calàbria, 66
08015 Barcelona

