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ANUNCI DE LICITACIÓ
El 18 de juliol de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha
aprovat l’expedient de contractació del servei d’elaboració d’un Pla estratègic de
cicloturisme per posicionar la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats
del públic cicloturista, alhora que es dona visibilitat als diversos recursos del Vallès
Oriental (2022-22-S).
S’anuncia la licitació de l’esmentat contracte, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nom: Consell Comarcal del Vallès Oriental
CIF: P5800010J
Tipus de poder adjudicador: entitat local / administració pública
Principal activitat exercida: serveis generals de les administracions públiques
Adreça: carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers (08401)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 860 07 00
Fax: 93 879 04 44
Correu electrònic: ccvo@vallesoriental.cat
Adreça d’Internet: http://www.vallesoriental.cat/
Correu electrònic on obtenir informació complementària:
contractacio@vallesoriental.cat
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament Local

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

2. Adreça d’internet en la que estan disponibles els plecs i la documentació
complementària del contracte
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=vall%C3%A8s+or&reqCode=viewDetail&idCap=8400084&
3. Codis CPV
79310000-0; 79311000-7; 79311100-8; 79311200-9; 73200000-4; 79342000-3;
79413000-2;
4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES511
5. Lloc principal d’execució del contracte
Granollers
6. Descripció de la licitació
L’objecte d’aquest contracte és l’elaboració d’un Pla estratègic de cicloturisme per
posicionar la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats del públic
cicloturista, alhora que es dona visibilitat als diversos recursos del Vallès Oriental.
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Aquest servei també inclou fer acompanyament en totes les accions que derivin
d’aquesta estratègia.
Els resultats que s’esperen obtenir són:
1.
2.
3.
4.

Obtenir un Pla estratègic que marqui les línies de treball futures.
Ser un reclam per al públic cicloturista i els seus acompanyants.
Millorar i posicionar la imatge turística del Vallès Oriental.
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca.

El contracte comprèn les prestacions següents:
Elaborar un Pla Estratègic de cicloturisme que tingui en compte les necessitats del
Vallès Oriental en matèria de cicloturisme i que contempli els següents punts:
1. Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
 Definir l’ecosistema cicloturístic del Vallès Oriental.
 Elaborar un inventari de recursos i productes existents.
 Detectar serveis que serien necessaris per als cicloturistes i que no
s’ofereixen.
 Realitzar un benchmark d’altres destinacions cicloturístiques per
obtenir idees.
 Detectar la senyalització existent i la senyalització necessària
(ciclisme de carretera, BTT, etc.)
 Detectar itineraris i rutes existents per a cicloturisme al Vallès
Oriental, diferenciant nivells i tipologies de bicicleta.
 Definir criteris per publicar un itinerari.
 Detectar els ens públic i privats que haurien d’estar implicats en el
desenvolupament del cicloturisme a la comarca.
2. Definir les característiques o consells per ser una bona destinació
cicloturística.
3. Definir els perfils de demanda, identificant el missatge, el llenguatge i
canals per arribar-hi.
4. Determinar les necessitats específiques del públic cicloturista amb
funcionalitat diversa.
5. Realitzar un catàleg de serveis per a cicloturistes en el que consti:
o Aparcaments segurs
o Tallers de reparacions
o Lloguers de bicicleta
o Punts de càrrega de bicicletes elèctriques
o Llocs d’interès
o Botigues especialitzades
o Alimentació (restaurants i botigues)
o Allotjaments bikefriendly
o Serveis sanitaris i de cura de la salut
o Empreses de guiatge
o Serveis per a persones amb diversitat funcional
6. Elaborar un recull de bones pràctiques per a ciclistes i bones pràctiques en
el marc del cicloturisme, dirigit a la resta d’usuaris de la via pública.
7. Organitzar i coordinar sessions de sensibilització, formació i taules de
treball per a empresaris i agents del sector turístic (ens públics, ens privats,
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teixit associatiu, etc.), així com establiments turístics que vulguin tenir eines
per atendre al turisme ciclable.
8. Crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, en funció dels serveis i
necessitats detectades i editar material virtual i en paper.
9. Plantejar una estratègia de promoció i comunicació que contempli:
 Objectius
 Storytelling
 Els missatges
 Els canals
 Proposta d’accions de comunicació tant on line com off line
 Proposta d’accions de promoció
 Detectar plataformes nacionals i internacionals de promoció del
producte cicloturístic.
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles esdeveniments
potencials.
10. Incloure tota la informació a la pàgina web www.turismevalles.com
7. Valor estimat

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

El valor estimat del contracte, es defineix a l’article 101.1 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en el cas dels contractes d’obres,
subministraments i serveis, com l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor
afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost base de licitació
Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs)

IMPORT ABANS D’IVA
29.958,68€
29.958,68€

No es preveuen ni pròrrogues ni modificacions del contracte.
8. Admissió o prohibició de variants
No s’admeten variants.
9. Durada
El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes
fins el dia 31 de desembre de 2023.
El contractista ha de realitzar els treballs i lliurar al Consell Comarcal tots els
documents elaborats esmentats a la prescripció 2 i a la prescripció 3 del Plec de
Prescripcions, no més enllà de la data de venciment del contracte en els formats
estipulats, i d’acord amb el calendari següent:
Temporalitat
Fase 1:
de setembre a
desembre 2022.

Tasques
Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
 Definir l’ecosistema cicloturístic del Vallès Oriental.
 Elaborar un inventari de recursos i productes existents.
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Detectar serveis que serien necessaris per als cicloturistes
i que no s’ofereixen.
Realitzar un benchmark d’altres destinacions
cicloturístiques per obtenir.
Detectar la senyalització existent i la senyalització
necessària (ciclisme de carretera, BTT, etc.).
Detectar itineraris i rutes existents per a cicloturisme al
Vallès Oriental, diferenciant nivells i tipologies de bicicleta.
Definir criteris per publicar un itinerari.
Detectar els ens públic i privats que haurien d’estar
implicats en el desenvolupament del cicloturisme a la
comarca.

Fase 1:
de setembre a
desembre 2022

Definir les característiques o consells per ser una bona
destinació cicloturística.

Fase 2:
primer trimestre 2023

Definir els perfils de demanda, identificant el missatge, el
llenguatge i canals per arribar-hi.

Fase 2:
Primer trimestre 2023

Determinar les necessitats específiques del públic cicloturista
amb funcionalitat diversa.

Fase 3:
Segon trimestre 2023

Realitzar un catàleg de serveis per a cicloturistes en el que
consti:
 Aparcaments segurs
 Tallers de reparacions
 Lloguers de bicicleta
 Punts de càrrega de bicicletes elèctriques
 Llocs d’interès
 Botigues especialitzades
 Alimentació (restaurants i botigues)
 Allotjaments bikefriendly
 Serveis sanitaris i de cura de la salut
 Empreses de guiatge
 Serveis per a persones amb diversitat funcional

Fase 3:
Segon trimestre 2023

Elaborar un recull de bones pràctiques per a ciclistes i bones
pràctiques en el marc del cicloturisme, dirigit a la resta
d’usuaris de la via pública.

Fase 3:
Segon trimestre 2023

Organitzar i coordinar sessions de sensibilització, formació i
taules de treball per a empresaris i agents del sector turístic
(ens públic, ens privats, teixit associatiu, etc.), així com
establiments turístics que vulguin tenir eines per atendre al
turisme ciclable.

Fase 4:
Tercer trimestre 2023

Crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, en funció
dels serveis i necessitats detectades i editar material virtual i
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en paper.
Fase 5:
Tercer i quart
trimestre 2023

Plantejar una estratègia de comunicació que contempli:
 Objectius
 Storytelling
 Els missatges
 Els canals
 Proposta d’accions de comunicació tant on line com off line
 Detectar plataformes de promoció
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles
esdeveniments potencials.

Fase 6:
Quart trimestre 2023

Incloure tota la informació a la pàgina web
www.turismevalles.com

El calendari està subjecte a la data en què es notifiqui l’adjudicació del contracte. En
qualsevol cas, la fase 1 haurà d’haver conclòs en la seva totalitat abans del
31/12/2022.
10. L’ ordre de magnitud del contracte

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació, es defineix a l’article 100.1 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, com el límit màxim de despesa que en virtut
del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor
afegit, llevat de disposició en contra.
Al quadre següent es detalla el pressupost base de licitació:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER
DESPESES
COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES I ESTRUCTURALS
BENEFICI INDUSTRIAL
DESPESA TOTAL ABANS D’IVA
IVA (21%)
DESPESA TOTAL IVA INCLÒS

TIPUS

DE
21.657,13€
5.916,84€
2.384,71€
29.958,68€
6.291,32€
36.250,00€

El preu màxim del projecte per a l’any 2022 és d’onze mil dos-cents cinquanta euros
(11.250€) IVA inclòs per la prestació dels serveis de la Fase 1:
Fase 1:
1. Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
 Definir l’ecosistema cicloturístic del Vallès Oriental.
 Elaborar un inventari de recursos i productes existents.
 Detectar serveis que serien necessaris per als cicloturistes i que no s’ofereixen.
 Realitzar un benchmark d’altres destinacions cicloturístiques per obtenir.
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Detectar la senyalització existent i la senyalització necessària (ciclisme de
carretera, BTT, etc.).
Detectar itineraris i rutes existents per a cicloturisme al Vallès Oriental,
diferenciant nivells i tipologies de bicicleta.
Definir criteris per publicar un itinerari.
Detectar els ens públic i privats que haurien d’estar implicats en el
desenvolupament del cicloturisme a la comarca.

2. Definir les característiques o consells per ser una bona destinació cicloturística.
El preu màxim del projecte per l’any 2023 és de vint-i-cinc mil euros (25.000€) IVA
inclòs per la prestació dels serveis de les Fases 2, 3, 4, 5 i 6:
Fase 2:
1. Definir els perfils de demanda, identificant el missatge, el llenguatge i canals per
arribar-hi.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

2. Determinar les necessitats específiques del públic cicloturista amb funcionalitat
diversa.
Fase 3:
1. Realitzar un catàleg de serveis per a cicloturistes en el que consti:
 Aparcaments segurs
 Tallers de reparacions
 Lloguers de bicicleta
 Punts de càrrega de bicicletes elèctriques
 Llocs d’interès
 Botigues especialitzades
 Alimentació (restaurants i botigues)
 Allotjaments bikefriendly
 Serveis sanitaris i de cura de la salut
 Empreses de guiatge
 Serveis per a persones amb diversitat funcional
2. Elaborar un recull de bones pràctiques per a ciclistes i bones pràctiques en el marc
del cicloturisme, dirigit a la resta d’usuaris de la via pública.
3. Organitzar i coordinar sessions de sensibilització, formació i taules de treball per a
empresaris i agents del sector turístic (ens públic, ens privats, teixit associatiu, etc.),
així com establiments turístics que vulguin tenir eines per atendre al turisme ciclable.
Fase 4:
4. Crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, en funció dels serveis i
necessitats detectades i editar material virtual i en paper.
Fase 5:
1. Plantejar una estratègia de comunicació que contempli:
 Objectius
 Storytelling
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 Els missatges
 Els canals
 Proposta d’accions de comunicació tant on line com off line
 Detectar plataformes de promoció
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles esdeveniments potencials.
Fase 6:
1. Incloure tota la informació a la pàgina web www.turismevalles.com
Preu màxim millorable a la baixa
Els licitadors han de millorar a la baixa el pressupost base de licitació, IVA exclòs.
Preu del contracte
El preu del contracte serà aquell que resultin de l’adjudicació del mateix a partir de la
millora a la baixa del preu màxim establert a l’apartat anterior. En el preu del contracte
es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin
d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a
conseqüència del compliment den les obligacions previstes als Plecs que regeixen
aquest contracte.
11. Nombre màxim proposat d’operadors econòmics que hi participin
No s’estableix un nombre màxim d’operadors econòmics que puguin participar.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

12. Condicions de participació
12.1

Capacitat i requisits per a participar

1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que compleixin amb els requisits següents:
a) Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per
l’article 65 de la LCSP.
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a
l’article 71 de la LCSP.
c) Disposin de l’habilitació empresarial exigida en aquest Plec, si escau.
A més, quan es tracti de persones jurídiques, l’objecte social d’aquestes ha de
contenir les activitats relacionades amb l’objecte del contracte previstes a la
clàusula 1 d’aquest Plec i al Plec de prescripcions tècniques.
L’incompliment d’aquest extrem constitueix una causa d’exclusió d’acord amb
l’article 66 de la LCSP.
Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de perfecció del contracte.
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2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui,
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.
En el cas d’empresaris persones físiques la capacitat d’obrar s’acredita amb la
presentació del CIF.
En relació amb les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la
capacitat d’obrar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració
jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial
del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació
harmonitzada de valor estimat igual o superior a 214.000 euros o, en cas contrari,
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
3. En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o
apoderament han de ser suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en
nom de l’entitat que es representi.
4. D’acord amb els termes previstos a l’article 69 de la LCSP, els empresaris podran
presentar-se agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es
formalitzin fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant de l’Administració i han de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments
i pagaments d’una quantia significativa. En cas de resultar adjudicatàries, hauran
d’acreditar la seva constitució davant de l’òrgan de contractació.
5. En relació amb l’obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar
l’empresari ho pot acreditar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article
85 de la LCSP.
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12.2

1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 18/07/2022 18:32

Habilitació professional o empresarial

No escau.
12.3

Criteris objectius de solvència

En aquest procediment els licitadors estan exempts d’acreditar la solvència exigida
a continuació comportant la presentació de proposicions en la licitació d’aquest
contracte una acceptació incondicionada dels plecs que el regulen i un compromís
de complir-los i de, per tant, disposar de la solvència necessària o recórrer a la
d’altres per a fer-ho. La solvència tècnica o professional i econòmica i financera
exigida és la següent:
Solvència tècnica i professional:
L’empresa contractista haurà de garantir la idoneïtat del personal professional per
realitzar les diferents funcions pròpies d’aquest contracte i l’haurà d’assignar al
projecte.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

L’empresa contractista ha de garantir que el personal destinat a dur a terme
l’execució del contracte reuneixi els requisits següents:
a) Tenir estudis superiors relacionats amb ciències socials. Per acreditar
aquests aspectes cal aportar original o còpia compulsada del/s títols.
b) Acreditar que es disposa d’experiència en realització d’estratègies
territorials en cicloturisme, així com de coordinació de clubs de producte i
reunions de treball, i l’elaboració d’estudis i material específic en l’àmbit del
cicloturisme. Per acreditar aquests aspectes cal aportar una relació dels
principals serveis efectuats durant els últims tres anys, corresponents al
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, indicant
el seu import, data i destinatari públic o privat. També haurà d’acreditar
l’experiència presentant el darrer treball realitzat corresponent al mateix
tipus o naturalesa que correspon a l’objecte del contracte.
Solvència econòmica i financera:
És la prevista a l’article 87.1 a) de la LCSP, corresponent al volum anual de negoci
referit als últims tres anys.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
Per acreditar aquest requisit caldrà aportar, si fos el cas, la documentació que tot
seguit s’especifica en funció del tipus d’empresari:
a) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no
tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar
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1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 18/07/2022 18:32

el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model
390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral
IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
b) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no
tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi
d’estar inscrit per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la
liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a
l’últim any disponible.
c) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un
registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200
(declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels
impostos.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

d) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100
(declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un
dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació
de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència: Caldrà acreditar un import igual o
superior a l’import de 29.958,68€, IVA exclòs, en almenys una de les tres últimes
anualitats finalitzades.
12.4

Classificació empresarial

En aquest contracte no s’admet la classificació com a criteri alternatiu de solvència
al no estar inclòs l’objecte principal del contracte en l’àmbit de classificació de cap
dels grups o subgrups de classificació vigent, atenent els codis CPV del contracte.
12.5

Inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores

No s’exigeix la inscripció dels licitadors en un registre oficial d’empreses licitadores
com a requisit de participació en aquest procediment, ja que amb aquesta
exigència es pot no assolir l’objectiu de simplificació i agilitat al que respon el
procediment obert simplificat abreujat i pot comportar un requisit addicional
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limitatiu de la concurrència en la mesura en què pot suposar una barrera d’accés a
les licitacions portades a terme per aquest procediment, de conformitat amb el que
disposa l’Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
13. Tipus de procediment
Procediment obert simplificat abreujat.
14. Lots
L’objecte del contracte no es pot dividir en lots atès que la seva divisió dificultaria la
correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic. El conjunt d’actuacions i
activitats que conformen el contracte tenen una clara relació i interdependència entre
elles i la manera de garantir un resultat el més òptim possible és que s’executin de
manera conjunta per un adjudicatari.
15. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte
D’acord amb l’article 102 de la LCSP s’estableix la següent condició especial
d’execució del contracte:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

El contractista i, si escau, els subcontractistes estan obligats a presentar una
declaració responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la legislació
tributària, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions
financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
16. Criteris d’adjudicació
1. Els criteris d’adjudicació que serviran de base per determinar la millor oferta són
els següents:
1) Qualitat del servei: fins a 40 punts
o

Alineació del Pla estratègic de cicloturisme al Vallès Oriental amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i especificar a cada
actuació plantejada a quins ODS es vol donar resposta: fins a 15 punts
o Cap ODS: 0 punts
o De 1 a 5 OSD: 5 punts
o De 6 a 10 ODS: 10 punts
o De 11 a 17 ODS: 15 punts

o

Descripció de la metodologia que es farà servir per conceptualitzar el
cicloturisme de la destinació: fins a 10 punts
o Tenir en compte tots els municipis de la comarca alhora de cercar
informació, realitzar consultes, jornades, reunions: 2 punts
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1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 18/07/2022 18:32

Definir com es realitzarà el retorn i difusió dels resultats del projecte
i com es difondrà el document del Pla estratègic de cicloturisme al
Vallès Oriental: fins a 4 punts
o En una sessió presencial. 2 punts.
o Al web i xarxes socials. 1 punt.
o Via mailing als participants i agents clau i/o interessats. 1
punt.
Aportació d’exemples de casos d’èxits de Plans Estratègics de
cicloturisme: fins a 4 punts
o Menys de 5 casos: 1 punts
o DE 6 a 10 casos: 2 punts
o Més de 10 casos: 4 punts

o

Número de reunions amb els agents implicats: fins a 10 punts
o Cap reunió: 0 punts
o De 0 a 10 reunions: 5 punts
o Més de 10 reunions: 10 punts

o

Reduir el temps màxim de resposta de consultes fetes en horari laboral per
part del Servei de Turisme: fins a 5 punts
o De 8 hores a menys de 12 hores: 1 punt
o De 4 hores a menys de 8 hores: 3 punts
o Menys de 4 hores: 5 punts

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

2). Millores consistents en: fins a 30 punts
o

Creació de contingut enfocat a la promoció del cicloturisme a la comarca en
diferents idiomes: fins a 10 punts
o 2 idiomes o menys: 0 punts
o 3 idiomes: 5 punts
o 4 idiomes o més: 10 punts

o

Aportació d’indicadors que mostrin l’abast de les accions de comunicació
proposades: 10 punts

o

Creació d’una ruta de referència per al cicloturisme al Vallès Oriental, la
qual ha de connectar el major nombre de municipis de la comarca, així com
els serveis i recursos detectats a l’estudi, tenint en compte els criteris que
s’hagin marcat per publicar itineraris, i suport en la difusió i posicionament
web d’aquests recursos: 10 punts

3) Tenir la capacitat per mitjà de canals propis, de promocionar i posicionar la
destinació i els recursos turístics que en formen part en el públic cicloturista: fins a
20 punts
o Sí: 20 punts
o No: 0 punts
4) Oferta econòmica: fins a 10 punts
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1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 18/07/2022 18:32

1. L’oferta econòmica es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts.
2. L’oferta econòmica es valorarà comparant les diferents ofertes rebudes.
3. L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que
resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:
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Pi=

𝑰𝑳−𝑶𝒊
[𝑰𝑳−𝒎𝒊𝒏(𝑶𝒎𝒊𝒏 ; 𝟎,𝟗𝟎 𝒙 𝑰𝑳)]

𝐱 𝐏max

NOMENCLATURA
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació
Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
4. La fórmula establerta en l’epígraf precedent s’aplicarà sobre el preu ofert
exclòs l’IVA.
5. Els preus o ofertes dels licitadors (Oi) s’arrodoniran 2 decimals (a la
centèsima més propera). Per contra, en els resultats de la fórmula es
tindran en compte tres decimals per tal d’evitar que ofertes amb preus que
difereixen en 1 cèntim obtinguin la mateixa puntuació.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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6. Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent, lògica,
i respecti els principis de contractació pública, que permeti una eficient
gestió dels fons públics i que fomenti la major competitivitat possible entre
les diferents ofertes econòmiques.
7. La fórmula té les característiques següents:
a. Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les
diferents ofertes econòmiques
b. Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un
altre de més car, sempre i quan aquest no s’entengui com a
desproporcionat, descartant l’existència d’un llindar de sacietat.
c. L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els
casos, (no atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar
una oferta).
d. Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per
diferències de puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si
cap de les baixes supera el 5% respecte l’import de licitació, no es
reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest 5% és una
aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals que poden
tenir les diferents entitats.
e. El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació
a l’oferta més baixa) i no de forma absoluta, genera una certa
indeterminació que permet evitar plantejaments estratègics que no
afavoreixin la concurrència.
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2. L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran
determinar criteris d’adjudicació específics per al desempat en els plecs de
clàusules administratives particulars en els casos en què, després de l’aplicació
dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dos o més ofertes.

Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els
criteris d’adjudicació, s’estableix que l’empat entre diverses ofertes
presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre
decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes:

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social a la plantilla de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major
número de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de
persones treballadores inclusives en la plantilla.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte:
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge
de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es tindrà
en compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que el que
li correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social).
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu
compliment, serà motiu d’exclusió del procediment de licitació.
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un
percentatge de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50
treballadors), es tindrà en compte el percentatge que li correspongui en funció del
número de treballadors total que tingui l’empresa en relació amb els treballadors
amb discapacitat.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels
licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
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A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la
documentació pertinent als empresaris afectats.
17. Termini per a la recepció de proposicions
Les proposicions s’han de presentar a través del portal VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental,
fins a les 11:00 hores del 3 d’agost de 2022.
18. Adreça a la que s’han de trametre les ofertes
Les proposicions s’han de presentar a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental
19. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició
El termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició és de 2 mesos,
transcorregut el qual, sense acord del Consell Comarcal, els licitadors admesos a la
licitació tenen dret a retirar la seva proposta.
20. Llengua en la que s’han de redactar les ofertes
Les ofertes s’han de redactar en llengua catalana o castellana.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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21. Obligació de presentació electrònica d’ofertes
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP,
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental.
22. Obligació de presentació de factures electròniques
De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el contractista ha de presentar les factures
que resultin de l’execució dels serveis prestats en virtut d’un contracte basat
electrònicament.
23. Ús del pagament electrònic
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1.- Emiliano Cordero Soria (TCAT) (President), 18/07/2022 18:32

De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el Consell Comarcal abonarà les factures
per transferència bancària.
24. Òrgan competent en els procediments de recurs
La Gerència mitjançant la resolució de la interposició d’un recurs potestatiu de
reposició.
25. Altres informacions:
Persones que han participat en la redacció dels plecs
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la
senyora Helena Iserte Rovira, lletrada dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Núria
Nadal, tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Local.
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