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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Per tal de millorar l’accessibilitat als fons documentals de la Diputació de
Tarragona —que es custodien a les dependències de l’Arxiu General, a la
Canonja— és imprescindible continuar amb el projecte de digitalització
d’aquests fons impulsat, des dels seus orígens, per l’Arxiu i digitalitzar, entre
d’altres, els llibres dels Decrets de la Presidència.
Per no disposar dels mitjans tècnics ni personals necessaris per
l’acompliment d’aquesta tasca, des de l’Arxiu General, es proposa contractar
els serveis de digitalització dels fons documentals de la Diputació de
Tarragona que el formen, en part, els exemplars corresponents als Decrets
de la Presidència, pendents de digitalitzar a partir de l’any 1990, amb les
següents característiques:




Format: llibres 34 cm x 22 cm (el més gran) i 30 cm x 21 cm (el més
petit)
Gramatge i tintes: tinta d’un sol color
Reversos:
 del 1990 al 2006, amb inscripció únicament a l’indret
 del 2007 al final, amb inscripció a l’indret i al revers

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
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Dins el projecte de digitalització del fons documental de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, digitalitzar, entre d’altres, els
llibres dels Decrets de la Presidència.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD
1720/2007):
SÍ
Nivell de seguretat: ALT
3.- DIVISIÓ EN LOTS
No procedeix
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4.- PRESSUPOST
L’import màxim de licitació és:
Concepte

Pressupost màxim de
licitació

Base imposable
IVA (21%)
TOTAL

12.396,70 €
2.603,30 €
15.000,00 €

Valor estimat: 24.793,40 euros
El preu màxim unitari per digitalització/captura (ja sigui d’una plana
o d’una imatge), és de 0,30 euros (IVA exclòs). No s’acceptarà cap
oferta que superi aquest preu màxim.
5.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
La realització dels treballs es farà a les dependències de l’Arxiu General de
la Diputació de Tarragona, ubicat al carrer de Vila-seca 28, de la Canonja o
bé, en cas que sigui necessari, a les de l’empresa que en resulti
l’adjudicatària.
6.- DURADA
El termini màxim d’execució dels treballs serà d’un any, prorrogable un any
més.
7.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
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A) Judici de valor
No hi han
B) Automàtics
Criteri preu: fins a 10 puns
Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la
següent expressió:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import
base licitació – oferta més econòmica
Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o
desproporcionada
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1.1. Quan concorri un únic licitador, la que sigui inferior al pressupost base
de licitació en més de 25 unitats percentuals.
1.2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
1.3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’ha d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de
quantia més alta quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la
mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a
25 unitats percentuals.
1.4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres
ofertes de menor quantia.
1.5. Per a la valoració de les ofertes com desproporcionades, la mesa de
contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i
l’oferta presentada.
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Quan empreses que pertanyin a un mateix grup, entenent-se per tals les que
es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç,
presentin distintes proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació
d’aquest contracte, s’aplicarà el que disposa l’article 86 del RLCAP per
aplicar el règim d’apreciació de les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
8.- REQUISITS DE LES EMPRESES LICITADORES
Característiques tècniques del treball a realitzar
1. Digitalització a color.
1.1 Visualització de totes les imatges en el procés de digitalització.
1.2 Ratio de compressió òptim.
1.3 Eliminació de soroll de fons sobre la imatge.
1.4 Control de màscares sobre les imatges per tal d’evitar marges negres
horitzontals i verticals.
1.5 Control de Qualitat. Verificació 100% del procés.
2. Realitzar una segona còpia digital per a la consulta que contingui la
marca d’aigua corporativa i la referència de l’Arxiu General i del
document en sí, en el peu de pàgina.
3. Aplicar estàndards de compressió per optimitzar l’ocupació, JBIG2.
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4. Generar fitxers PDF’s multipàgina a partir de les imatges TIFF a raó d’un
fitxer per decret.
5. Redimensionar els fitxers per tal d’aconseguir una col·lecció a baixa
resolució i format JPEG per a la seva inclusió web.
6. Estructuració dels documents electrònics mitjançant:
6.1 Organització dels documents en estructura lògica de directori (Decrets de
Presidència/Any/Número).
6.2 Unificació de fitxers i creació de PDF’s multipàgines.
6.3 Creació de les miniatures i dels índexs (Fons/Sèrie/Any/Número/Data).
6.4 Maquetació final.
7. Gravació de suports i verificació.
7.1 Gravar els fitxers TIFF, PDF, JPEG i els arxius d’indexació en un disc dur
extern.
7.2 Gravar una còpia de tots els fitxers en un segon disc dur.
7.3 Control de Qualitat. Verificació 100% de la gravació.
8. Verificar el control de qualitat de les imatges, del ratio de compressió, del
correcte emmagatzematge de la informació en fitxes i de la gravació, al
100%.
9.- CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES
- Solvència
10.- PENALITZACIONS
L'incompliment del termini d'execució, podrà suposar l'aplicació d'una sanció
econòmica diària, de conformitat i amb els límits de l'article 193 de la LCSP.
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11.- MODIFICACIONS
Per aquest contracte no es preveuen altres causes de modificació que les
que es recullen en l’article 205 de la LCSP.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Eugeni Perea Simón
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