	
  
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE ADJUDICAT
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
A. Justificació de la necessitat de contractar:

L’Agència Catalana de Turisme (ACT), òrgan de promoció turística dependent
del Departament d’Empresa i Coneixement, gestiona el Banc de Continguts
1

InfoTur que conté continguts textuals (tant editorials com de referència ) en 6
2

idiomes , conté a més amb imatges/vídeo, publicacions i pdf’s i informació
cartogràfica. Aquests continguts estan preparats per poder difondre’s a través
dels diferents canals de l’ACT: Internet, dispositius mòbils, quioscos digitals i
publicacions en paper.
Les tasques de control i seguiment necessàries que se’n deriven de la gestió
diària d’aquests continguts es concreten en:
• Donar suport a l’equip de InfoTur en l’àmbit de la gestió dels continguts
textuals generats per tercers.
•

Suport a la gestió de les tasques relacionades amb la documentació de
fotografies i vídeos.

•

Suport a la gestió de dades cartogràfiques

•

Control de qualitat i realització de informes de l’àrea de continguts.

B. Informe d’insuficiència de mitjans:
Les tasques que se’n deriven de control dels diferents proveïdors, les relacions
i complexitat de les diferents bases de dades, la manca de recursos humans de
la unitat, la tria del contingut i definició de les informacions associades
comporten una especificitat tècnica i de maquinari no presents a l’ACT, i
comporten per tant, que es recomani l’externalització del servei.	
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Entenem com a contingut de referència aquell tipus de contingut que tracta elements descriptius objectivables; per exemple, les dades d’un
hotel, les instal·lacions, els serveis, com arribar o informació específica d’un contingut determinat —com el handicap o el nombre de forats en el
cas dels camps de golf. Tots aquests continguts formen part del fitxer anomenat BBDD del sector turístic.

Els continguts editorials són aquells on la línia editorial, amb la definició dels eixos de comunicació, té més pes, ja que permeten una construcció
elaborada al camp conceptual; per exemple, la descripció d’una ruta o d’un restaurant.
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  Els 6 idiomes principals són català, castellà, anglès, francès, alemany i rus. 	
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C. Objecte:
L’objecte és contractar a una empresa que doni un servei d’assessoria
i control de qualitat dels continguts textuals (tant editorials com de
referència3) presents a la BBDD InfoTur.

D. Lots:
Lot núm.

Objecte del lot

Aquest contracte no es pot dividir en lots ates/a el/la:

x

Dificultat per la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic tal i com es justifica a l’annex I
Risc per a l’execució correcta del contracte per la seva naturalesa, al
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva
divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes, tal i com
es justifica a l’annex I

Número de lots màxim en que pot participar un mateix
licitador?
Número de lots a adjudicar a un mateix licitador?

Criteris o les normes que s’aplicaran quan un licitador pugui resultar
adjudicatari d’un número de lots que excedeixi del màxim indicat anteriorment:
1r – L’empresa serà l’adjudicatària d’aquells lots en els quals sigui
l’única oferta presentada.
2n. – Per la resta de lots se li adjudicarà el/s lot/s en què l’empresa hagi
obtingut més diferencial de puntuació respecte de la segona oferta millor
puntuada.
3r. – Si, en aplicació d’aquest darrer criteri, el diferencial de puntuació
és idèntic, l’adjudicació recaurà en el/s lot/s en el/s que l’empresa hagi
obtingut millor puntuació.
E. Procediment:
Aquest contracte es tramita pel procediment:
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Entenem com a contingut de referència aquell tipus de contingut que tracta elements descriptius objectivables; per exemple, les dades d’un
hotel, les instal·lacions, els serveis, com arribar o informació específica d’un contingut determinat —com el handicap o el nombre de forats en el
cas dels camps de golf. Tots aquests continguts formen part del fitxer anomenat BBDD del sector turístic.
Els continguts editorials són aquells on la línia editorial, amb la definició dels eixos de comunicació, té més pes, ja que permeten una construcció
elaborada al camp conceptual; per exemple, la descripció d’una ruta o d’un restaurant.
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X

Obert ordinari d’acord amb el que preveuen els articles 156 i següents de la
LCSP.
Procediment obert simplificat d’acord el que estableix l’article 159 de la
LCSP.
(només quan VEC ≤100.000.-€ i criteris adjudicació que depenguin d’un
judici de valor inferiors a 25% o, si són prestacions de caràcter intel·lectual,
inferiors a 45%)
Obert simplificat abreujat d’acord amb l’apartat 6 de l’article 159 de la
LCSP.
( només quan VEC ≤35.000.- € i criteris adjudicació siguin 100%
automàtics. No és possible si l’objecte del contracte conté prestacions de
caràcter intel·lectual)

F. Tramitació:
X

Ordinària
Anticipada (iniciada l’any anterior a la seva execució )

G. Dades econòmiques:
1.

Pressupost base de licitació
a) Determinació del sistema de càlcul del pressupost.
Pressupost base de licitació: 93.239,47 € IVA exclòs
(112.819,75 € IVA inclòs)
Aquest pressupost de licitació s’ha calculant fent una
estimació de tres-mil cinc-centes (3.500) hores anuals, en
funció del preu unitari hora: vint-i-sis euros amb seixanta-tres
cèntims (26,63 € sense IVA). Trenta-dos euros amb vin-i-tres
cèntims. (32,23 € IVA inclòs).

	
  
b) Els conceptes que conformen el pressupost es concreten de la
següent forma:

Concepte de costos
directes
Costos salarials
Seguretat social a
càrrec de l’empresa
(35,6% dels costos
salarials)
TOTAL COSTOS
DIRECTES

Import total €

Salari anual
1 Director
15%

Salari anual
2 editors
30%

Salari anual 3
documentalistes
60%

62.984,46 €

4.944,12 €

15.826,68 €

42.213,66 €

22.422,46 €

85.406,92 €

3	
  
	
  

	
  
Concepte de costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici empresarial (8%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES

Import €
1.000 €
6.832,55
7.832,55

Costos directes + costos indirectes

93.239,47 €

Concepte Impost Valor Afegit 21%

19.580,28 €

TOTAL Pressupot base de licitació IVA inclòs

112.819,75 €
Any
2021

IMPORT TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
IVA Inclòs

Import total
112.819,75 €
112.819,75 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència
el Conveni col·lectiu següent:
Conveni col·lectiu

Núm. de codi conveni

Artes
gráficas,
manipulados
de
papel,
manipulados de cartón, editoriales e industrias
auxiliares
99000355011982

Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de
treballadors/es amb les següents categories professionals i número de
persones:
Categoria professional
Director de projecte
Editors
Documentalistes

2.

Retribució salarial bruta
anual unitaria
32.960,84
26.377,81
23.452,04

Núm. de
treballadors/es
1
2
3

Valor Estimat del Contracte (VEC):
A efectes de la LSCP, el valor estimat del contracte és la suma de
l’import total del contracte IVA exclòs, de l’import de les eventuals
pròrrogues i/o de les modificacions contractuals.
Any
2021
2022

VE
prestació
93.239,47
0

VE eventuals
pròrrogues
0
93.239,47

VE eventuals
modificacions
0

186.478,94

93.239,47

93.239,47

0

186.478,94

SUMA

	
  
TOTAL
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3.

Finançament:
La partida pressupostària en la qual es preveu la consignació de crèdit
adient, adequat i suficient per tal d’atendre la despesa corresponent a
aquest contracte és 2.1.7.2.00.

H. Sistema de determinació del preu del contracte:
Tant alçat (preu fixe)
Preus unitaris
Altres. Especificar: ...............................

x

El preu hora màxim s’ha establert en vint-i-sis euros amb seixanta-tres
cèntims (26,63 € sense IVA).Trenta-dos euros amb vint-i-tres cèntims. (32,23
€ IVA inclòs).
I.

Forma de pagament:

X

Periodicitat mensual/trimestral/semestral/anual (prèvia justificació de
....................)
D’acord amb el següent calendari: als 5 mesos a partir de la signatura del
contracte i prèvia justificació i presentació de la factura es procedirà a pagar
les hores consumides fins al moment. La resta, un cop finalitzat el contracte
i una vegada consumides la totalitat de les hores restants i prèvia
justificació i presentació de la factura corresponent.

J. Durada:
1.

Termini d’execució del contracte: Des de la signatura del contracte
fins al 31 de desembre 2021

2.

Pròrroga:

X
Justificació
de la
pròrroga:

No
Sí (per un any).

Considerem que aquesta contractació és susceptible de ser
prorrogada atenet a que els equips formats i entrenats permetran
dessenvolupar les tasques de forma més eficient menys onerosa
per a l’ACT.

K. Solvència econòmica i financera.
S’eximeix de l’acreditació de la solvència d’acord amb l’article 159.6. b) de
la LCSP atès que el procediment utilitzat és del procediment obert
simplificat abreujat.
Justificació
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solvència
econòmica:

x

Considerem que aquest és el que assegura transparència suficient i
possibilita a la presentació d’ofertes amb suficient seguretat de
solvència.

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al
que consta a continuació:
(pel cas d’escollir aquesta opció, omplir necessàriament els 3 camps que
segueixen a continuació)
1. Import igual o superior a
100.000

2.
x Volum de negocis anual “General” ( total facturació empresa)
Volum de negocis anual “Específic (en l’àmbit al que es refereix
el contracte)”
3. Mitjà d’acreditació:
Comptes anuals o llibre d’inventaris legalitzats pel Registre
Mercantil.
x Declaració de l’empresari indicant el volum de negocis.
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals per un import igual o superior al que consta a
continuació:
(aquesta opció només es pot seleccionar en contractes consistents en
serveis professionals; i pel cas d’escollir-la, caldrà especificar l’import)
1. Import igual o superior a:

Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim
exercici econòmic per un import igual o superior al que consta a continuació:
1. Import igual o superior a:
2. Mètodes i criteris:
3. Mitjà d’acreditació:

L. Solvència tècnica o professional:
S’eximeix de l’acreditació de la solvència d’acord amb l’article 159.6. b) de
la LCSP atès que el procediment utilitzat és del procediment obert
simplificat abreujat.
Justificació
solvència
tècnica:

Els perfils són els mínims necessaris per assegurar una resolució
positiva del projecte. L’obligació de presentació de la documentació
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es considera suficient garantia.

Una relació signada pel legal representant de l’empresa dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres
últims anys, en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari (públic o
privat) dels mateixos.
1. Com a mínim caldrà acreditar la realització de serveis o treballs en
l’àmbit següent:

Indicació signada pel legal representant de l’empresa del personal tècnic o
de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
1. Com a mínim el següent:
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l’empresari per garantir la qualitat i mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.
1. Com a mínim el següent:

x

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa
i, en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte,
així com dels tècnics encarregats directament d’aquesta, sempre que no
s’avaluï com un criteri d’adjudicació (apartat O).
1. Com a mínim el següent:
2 editors/filòlegs (castellà i català), 3 persones diplomades,
graduades o licenciades en Biblioteconomia i/o documentació
En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental
que l’empresari pot aplicar en executar el contracte
Declaració signada pel legal representant de l’empresa sobre la plantilla
mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els tres últims
anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
1. Com a mínim el següent:
Declaració signada pel legal representant de l’empresa que indiqui la
maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a l’execució
dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent.
1. Com a mínim el següent:
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Per les empreses de nova creació, enteses com aquelles que tenen una
antiguitat inferior a 5 anys, en contractes no harmonitzats únicament hauran
de justificar els apartats següents (escollir-ne un).
Una declaració responsable, signada pel representant legal de l’empresa, on
consti una relació i una breu descripció del personal tècnic o de les unitats
tècniques que disposi l’empresa per a l’execució del contracte, especialment
aquelles encarregades del control de qualitat.
1. Com a mínim l’empresa haurà de disposar de:

Una descripció responsable, signada pel representant legal de l’empresa, on
consti una descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures
utilitzades per l’empresari per garantir la qualitat i de les mesures d’estudi i
investigació de l’empresa.
1. Com a mínim l’empresa haurà de disposar de:

x

Una declaració responsable, signada pel representant legal de l’empresa,
indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la
documentació acreditativa pertinent quan li siguin requerits pels serveis
dependents de l’òrgan de contractació.
1. Com a mínim l’empresa haurà de disposar de:
Sistema informàtic repositori, seguiment i control qualitatiu dels
procediments i tasques del projecte.
Capacitat d’accès a software/plataforma de video conferències.
Servidor amb capacitat d’enmagatzematge remot.
Ordinadors i connexió a Internet per a cada integrant de ‘equip.

M. Criteris d’adjudicació:
1. Criteris avaluables automàticament (objectius):
Criteris / subcriteris
Preu

Punts (%)
50

S’utilitzarà la fórmula següent:
Oferta més baixa x punts del preu
--------------------------------------------------- = puntuació
Oferta que es puntua
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2. Criteris la valoració dels quals depenguin d’un judici de valor
(subjectius):
Criteris / subcriteris
Projecte tècnic
Qualitat de les mostres lliurades

Punts (%)
10
40

Projetce tècnic
•

Especificació del procés de treball complet. (4 punts)
o

Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar (1
punt).

•

o

Dependencies i prioritats entre tasques (1 punt).

o

Perfils associats a la realització de les tasques (1 punt).

o

Definició dels entregables a obtenir en les tasques (1 punt).

Controls de qualitat i les eines TIC que s’utilitzaran. (6 punts)
o

Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar (3
punts).

o

Especificació dels perfils professionals que formaran part
passos i els elements de control que es duran a terme (3
punts).

Qualitat de les mostres lliurades
Per a la valoració d’aquest apartat, es tindran en compte:
-

Què les dades existents (nom de l’empresa, persona de
contacte, càrrec, adreça, telèfon, etc) són correctes. (15 punts)

-

Comprovació de que els contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret. (15 punts)

-

Què la qualitat i estil de la redacció és adequat amb el sector
turístic. (10 punts)

Justificació
criteris
adjudicació:

Es valora el preu per a assegurar la millor oferta econòmica possible.
Es valora el projecte tècnic per assegurar que el resultat final i la
qualitat de la feina respondrà a un procediment clar i eficient,
mesurable i gestionable.
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N. Termini de garantia tècnica:

x

Sí. Indicar el termini en mesos: .................
No. Justificar els motius: La naturalesa i immediatesa de les tasques de
control realitzades no precisen de control qualitatiu posterior.

O. Modificació del contracte prevista:
x

No
Sí (especificar):
Condicions per modificar el contracte: ....................................
Abast de la modificació: ....................................
Límits de la modificació: ....................................
Procediment: ....................................

P. Condicions especials d’execució:
No s’escau atès que ja s’estableix algun criteri de solvència o algun criteri
d’adjudicació de tipus mediambiental, social o relatiu a l’ocupació
relacionat amb l’objecte del contracte.

Consideracions de tipus mediambiental (si s’escull, seleccionar-ne mínim
una):
Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a fi de
contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011,
de 4 de març, d’economia sostenible
Manteniment o la millora dels valors mediambientals que es puguin
veure afectats per l’execució del contracte
Gestió més sostenible de l’aigua
Foment de l’ús de les energies renovables
Promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables
Impuls del lliurament de productes a granel i la producció ecològica
Consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació (si s’escull,
seleccionar-ne mínim una):
Fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions
Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat
Contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que
exigeix la legislació nacional
10	
  
	
  

	
  

x

Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en
el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en
situació o risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció
Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat,
afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i
homes a la feina
Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la
conciliació del treball i la vida familiar
Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de
llarga durada
Afavorir la formació en el lloc de treball
Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
Mesures per prevenir la sinistralitat laboral
Altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia
coordinada per a l’ocupació, definida a l’article 145 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea

Q. Responsable del contracte:
Nom i cognoms
Càrrec
Unitat

Xavier Patau i Chaves
Cap de Continguts i Nous Formats
Màrqueting relacional

R. Membres que formaran part de la mesa de contractació com a vocals
tècnics:
TITULARS
Nom i cognom
Elena Roig
Amanda Roura

Càrrec
Cap de Canals i
estratègia digital
Cap
de
programes
de
relacions
públiques

SUPLENTS
Nom i cognom
Txell Canals

Càrrec
Cap d’accions
promoció

de

Trini Rodríguez
Cap de Publicitat

S. Comitè d’experts:
x No s’escau atès que els criteris d’adjudicació avaluables automàticament
(objectius) tenen una valoració no inferior al 50%
Si
Nom i cognoms de l’expert

Qualificació professional

T. Protecció de dades de caràcter personal:
X

No
Sí
(Si es marca que sí, caldrà omplir l’apartat de definició de
11	
  

	
  

	
  
condicions pel tractament de dades personals per part d’un
encarregat del tractament de l’annex)
A. Fórmula per a calcular les baixes temeràries:
Per a l’apreciació d’ofertes anormalment baixes es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà una oferta
anormalment baixa, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les
variables següents i que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que
no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les
empreses licitadores.
2. Desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les
empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3.Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu.

Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormalment baix, quan la
puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les
variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui
també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per
les empreses licitadores en un percentatge superior a 15%.
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ANNEX I
JUSTIFICACIÓ DE L’EXCEPCIÓ DE LOTITZAR EL CONTRACTE
L’objecte de la contractació es considera indivisible:
•

La necessitat de coordinar als diferents contractistes podria posar en risc
l’execució adequada del contracte, atenent a la complexitat de coordinació
entre els equips que donaran compliment a les diferents etapes del projecte i la
possibilitat d’incrementar els errors i la manca de control pel que respecte a la
qualitat tècnica.

•

Pels motius presentats la lotizació resultaria onerosa per l’ACT.

•

L’objecte de la contractació porta implícit un control de qualitat unificat, aplicant
els mateixos criteris en totes les tasques i empreses i realitzat pels mateixos
professionals especialitzats en els diferents àmbits. Fer-ne lots dispersa la
possibilitat d’aplicar de forma senzilla i eficient el control unificat sobre les àrees
a controlar.
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