Departament de Contractació

ACTA DE LA MESA VIRTUAL DE CONTRACTACIÓ
Número:
Data:
Hora:
Contracte:

84
11/11/2021
9:00h
Servei d’informació, difusió i promoció turística a través del Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges (ex. 2644000018-006282/2021) - SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:

President:


Sr. Luis Miguel Garcia Alcaraz, Regidor

Vocals permanents:



Sr. Òscar Buxeres Soler, vocal representant de la Secretaria General
Sra. Silvia Rodríguez Sánchez, vocal suplent representant de la Intervenció
General

Secretària:


Sra. Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació

Vocal específic:


Sra. Sira Puig Carrero, Cap del departament de Turisme

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 9:00 hores, i una vegada comprovada
l’existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte de l’informe tècnic del sobre C (criteris valorables segons formules
matemàtiques) i proposta d’adjudicació, relatiu al contracte del servei d’informació,
difusió i promoció turística a través del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de
l’Ajuntament de Sitges (ex. 2644-000018-006282/2021)
Atès l’informe emès en data 10 de novembre de 2021 per part de la Sra. Sira Puig
Carreró, Cap del departament Turisme, el qual es transcriu, literalment, a continuació:
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“INFORME TÉCNIC RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
INFORMADORES TURÍSTIQUES PER AL CENTRE D’ATENCIÓ AL VISITANT CAN MILÀ EN BASE
ALS CRITERIS CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

EMPRESES: - DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI, SL
- WITH WIT PEOPLE
Antecedents
Sitges és una vila amb una clara i decidida vocació turística i cultural, heretada d’un ric passat que l’ha
convertida en una població singular, i amb voluntat manifesta de projectar-se a l’exterior a través d’accions
que obrin nous canals de relació entre la vila de Sitges i els potencials visitants externs.
Atès que el departament de turisme de l’Ajuntament de Sitges vetlla per la promoció turística de la vila i la
dinamització de diferents sectors econòmics.
Atès que l’objectiu del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà és oferir un servei integral d’informació, de
qualitat i professional, envers als usuaris que visiten la vila de Sitges.
Atès la nova obertura del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà és necessari comptar amb els serveis
d’una empresa externa amb l’objectiu de gestionar, informar, i assessorar l’atenció d’informació turística
per atendre el visitant/turista de forma correcta. S’ha de poder atendre amb diferents aptituds,
coneixement d’idiomes segons el tipus de turista que es rep en el decurs de l’any, i oferir un horari prou
ampli que no és possible només amb personal propi.
Vist que el departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges va convocar per procediment obert la
licitació de la contractació d’una empresa externa per als serveis d’informadores turístiques per al Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Vist que el termini de presentació de la documentació per part de les empreses que opten al procediment
obert per a Licitació de la contractació per als serveis d’informadores turístiques del Centre d’Atenció al
Visitant, va finalitzar el 17 de setembre de 2021.
Vist que en data 28 de setembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació on es va procedir a
l’obertura del sobre A (documentació administrativa i memòria criteris subjectius) relatiu al contracte de
serveis d’informadores turístiques per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Vist que en data 8 d’octubre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació on es va procedir a l’obertura
del sobre B (criteris subjectes a judici de valor) relatiu al contracte dels serveis d’informadores turístiques
per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Vist que en data 25 d’Octubre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació on es va procedir a l’Obertura
del sobre C (criteris avaluables objectivament) relatiu al contracte dels serveis d’informadores turístiques
per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Atès que a la Mesa de Contractació es va procedir a l’obertura dels sobres presentats per les empreses
Desarrollo Sostenible Siglo XXI i With Wit People.
PUNTUACIONS
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Seguint els criteris del plec de clàusules administratives particulars que valora amb una puntuació màxima
de 60 punts els criteris d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques, a continuació es detalla com
queden repartits aquests punts en funció de la documentació presentada per les empreses:
AB-

Desarrollo Sostenible Siglo XXI
With Wit People

per a la contractació dels serveis d’informadores turístiques per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de
l’Ajuntament de Sitges:
1-

Criteri qualitatiu: Acreditació d’estar en possessió d’un nivell de llengua anglesa superior
a l’exigit al plec de prescripcions tècniques i d’idiomes addicionals de les persones
adscrites al contracte.
EMPRESES

Acreditació d’estar en
possessió d’un nivell de llengua
anglesa superior a l’exigit al
plec de prescripcions tècniques
i d’idiomes addicionals
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua anglesa
corresponent al nivell C1 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent.(2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua anglesa
corresponent al nivell C2 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent.(2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua francesa
corresponent al nivell B1 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent. (2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua francesa
corresponent al nivell B2 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent. (2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua italiana
corresponent al nivell B1 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent. (2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua italiana
corresponent al nivell B2 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent.(2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua alemanya

DESARROLLO SOSTENIBLE
SIGLO XXI

1

1

WITH WIT PEOPLE

1

2

2

1

3

2
2
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corresponent al nivell B1 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent. (2 punts)
Acreditació d’estar en possessió
del títol de llengua alemanya
corresponent al nivell B2 del Marc
Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell
d’Europa, o equivalent. (2 punts)
TOTAL PUNTS (màxim 20 punts)

1

16 punts

1

18 punts

De l’empresa Desarrollo Sostenible Siglo XXI queden acreditades totes les titulacions relatives al
coneixement d’idiomes puntuables a excepció de les titulacions de llengua francesa nivell B1, que només
consten acreditades 2 de les 4 que indica.
Les titulacions acreditades que no computen són:
- 5 titulacions de llengua anglesa B2 per tractar-se d’una titulació requerida com a criteri de solvència.
- Titulació en guia, informació i assistència turístiques, no es valora per no tractar-se d’una titulació
puntuable.
- Certificat de japonès, per no tractar-se d’un idioma puntuable.
- 4 titulacions de primer grau de francès, ja que les titulacions indicant nivell A1, A2 , A3 i A4 equivalent al
un primer grau del D.E.L.F. (Diplôme d’Études en Langue Française) que equival a A1 del Marc Europeu
Comú de Referència per a les llengües del Consell Europeu (MECR).
- Diplomatura de turisme no es valora per no tractar-se d’una titulació puntuable i es requereix com a
criteri de solvència.
- Certificat especialització en públics del Patrimoni, no es valora per no tractar-se d’un idioma puntuable.
- Màster en Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultura no es valora per no tractar-se d’una titulació
puntuable.
- Una de les titulacions en llengua alemanya nivell B1, per presentar-se dos titulacions de la mateixa
llengua, mateix nivell i mateixa persona, encara que les titulacions les atorguen diferents entitats (la
licitadora ho contempla de la mateixa manera ja que no més indica una de les dues titulacions, en total
presenta 3 titulacions en llengua alemanya B1 i només indica 2).
Per l’altre banda l’empresa With Wit People consta acreditat totes les titulacions indicades.
No es computa una titulació addicional francès B2 per no indicar-la en la seva oferta.

2-

�� =

Oferta econòmica

1− ��−�� × 1
��
��

×�

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació
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EMPRESES
Oferta econòmica

DESARROLLO
SOSTENIBLE SIGLO XXI

WITH WIT PEOPLE

Total punts (Màxim 40 punts)

40

39,6

CONCLUSIONS
Un cop analitzada la documentació acreditada per les empreses, la puntuació total dels criteris avaluables
objectivament és la següent:

Criteris avaluables objectivament
PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 60 punts)

EMPRESES
DESARROLLO
SOSTENIBLE SIGLO
WITH WIT PEOPLE
XXI
56

57’6

En conclusió, del total dels 60 punts dels criteris consistents en criteris avaluables objectivament,
l’empresa Desarrollo Sostenible Siglo XXI ha obtingut el total de 56 punts i l’empresa With Wit
People ha obtingut un total de 57,6 punts.

Atès que de les conclusions de l’informe tècnic elaborat per valorar els criteris subjectes a judici de valor,
inclosos en el Sobre B, es desprenen les següents valoracions:

Criteris de valoració
PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 40 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

WITH WIT
PEOPLE

34,0

33,5

Notable: 86,25%

Notable: 83,75%

Es conclou que el total de puntuació de les dues empreses licitadores és la següent:
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Criteris avaluables objectivament

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Valoració criteris judici de valor

34

33,5

Valoració criteris objectius

56

57’6

Puntuació total

90

91,1

Vist la documentació acreditada per les empreses es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa With Wit
People amb el següent ordre de puntuació:
Núm. Ordre

Empreses

1

WITH WIT PEOPLE

2

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI

Puntuació
91,1
90

Sitges, a data de la signatura electrònica”

Conseqüentment la Mesa de Contractació acorda:
 Donar-se per assabentada i publicar l’informe mitjançant el perfil del contractant pel
coneixement de les empreses.


Acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa WITH WIT PEOPLE., segons informe de la tècnica responsable del
contracte, d’acord amb el següent ordre de puntuació:

EMPRESES
WITH WIT PEOPLE
DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI

SOBRE B

SOBRE C

TOTAL
PUNTUACIÓ

33,5
34

57’6
56

91,1
90

 Notificar a l’esmentada empresa el requeriment de la documentació d’acord amb
l’article 150.2 de la LCSP.
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I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:05h, donant per
aprovada l’acta en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Sitges a la data de la signatura electrònica.
El President,

La Secretària,

Luis Miguel Garcia Alcaraz

Assumpta Badia Lorenz

