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DECRET DE GERÈNCIA
[decret]
Núm. de Decret i Data:
2022GER001260 18/07/2022

RELACIÓ DE FETS
1. La situació actual ha fet que totes les persones ens replantegem el que teníem
conegut fins abans de l’arribada de la COVID-19. La pandèmia ha portat al món a una
aturada forçosa, i el sector turístic ha estat un dels grans sectors econòmics que s’han
vist més afectats. En el marc d’incertesa en el que ens movem és bàsic transmetre
informació actualitzada i fiable, tant per als turistes com per al sector professional de
casa nostra.
El turisme és un sector de gran importància i cal treballar per a construir el nou model
turístic del futur, un futur molt proper que es basarà en la sostenibilitat ambiental,
econòmica, cultural i social.

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.

Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb
tot el sector turístic de la comarca, treballem per fomentar un turisme sostenible i
responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori.
El Vallès Oriental té un alt potencial, al ser un cas paradigmàtic, ja que la mobilitat
lenta té una rellevància considerable a la comarca per les característiques
geogràfiques i socials. A més a més té una àmplia oferta de rutes i itineraris
senyalitzats. Concretament, l’any 2017 es van documentar i comprovar sobre el
terreny prop de 100 itineraris diferents, que sumen un total de més de 1.200km de
camins senyalitzats.
La mobilitat lenta va associada a una bona qualitat mediambiental i paisatgística i
contribueix a una valorització del patrimoni històric i cultural de les zones rurals.
També, s’ha de tenir en compte que el públic cicloturisme genera una despesa
mitjana alta al territori, fet que contribueix al desenvolupament econòmic local.
Per aquest motiu es te com objectiu l’elaboració d’una estratègia en cicloturisme per
posicionar la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats d’un públic
cicloturista, així com la creació de producte turístic, sostenible i de qualitat.
2. El Consell Comarcal no disposa dels mitjans personals i materials necessaris per a la
l’elaboració d’una estratègia en cicloturisme, per això ha de contractar aquesta
prestació amb tercers.
3. 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.
Aquest servei també inclou fer acompanyament en totes les accions que derivin
d’aquesta estratègia.
Els resultats que s’esperen obtenir són:
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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.

4. El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat següent:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
DESPESES
COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES I ESTRUCTURALS
BENEFICI INDUSTRIAL
DESPESA TOTAL ABANS D’IVA
IVA (21%)
DESPESA TOTAL IVA INCLÒS

PER

TIPUS

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

5. El valor estimat del contracte és de 29.958,68 €.

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.

6. 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
desembre 2022.

Tasques
Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
a  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.
 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
desembre 2022

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

Fase 2:
primer trimestre 2023

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

Fase 5:
Tercer
i
trimestre 2023

Plantejar una estratègia de comunicació que contempli:
quart  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
www.turismevalles.com

a

la

pàgina

web

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.
7. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
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1) Qualitat del servei: fins a 40 punts
2) Millores consistents en: fins a 30 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
4) Oferta econòmica: fins a 10 punts
FONAMENTS DE DRET
1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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4. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
6. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
7. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
8. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
9. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
10. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència.
11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i
les altres normes que la desenvolupen.
12. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la
Directiva 95/46/CE.
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13. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
14. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre.
15. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17
de febrer de 2014.
16. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015.
17. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014.
18. El Decret de Presidència número 239/2019 de 26 de setembre de 2019, – BOPB de 8
de octubre de 2019-.
Per això,
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DECRETO:
1. Aprovar 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, número d’expedient 2022-22-S (X2022008285), que està integrat
pels documents següents:
a) La memòria justificativa de la contractació del servei.
b) L’estudi de costos del servei.
c) El plec de prescripcions tècniques.
d) El plec de clàusules administratives particulars.
e) L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient per part d’Intervenció.
f) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental.
2. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat.
3. Autoritzar una despesa d’onze mil dos-cents cinquanta euros (11.250€) IVA per l’any
2022 i de vint-i-cinc mil euros (25.000€) IVA inclòs per a l’exercici 2023 a càrrec de
l’aplicació pressupostària 43 43000 22706 del pressupost general d’ingressos i
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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4. Publicar aquesta licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Vallès
Oriental i en la plataforma de contractació electrònica Vortal.

Document signat electrònicament.

