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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Definició de l’objecte.
L’objecte d’aquest és la contractació del servei d’informació, difusió i promoció turística
a través del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges, d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques.
Codi CPV: 63513000 -8 “serveis d’informació turística”
1.2 Lots
Aquesta prestació es divideix en lots:
□ si
X no
En cas que no es divideixi en lots, es justifica d’acord amb la següents motivacions
vàlides:
Degut a la necessitat de preservar la homogeneïtat i l’harmonia del servei objecte del
contracte s’entén que la divisió en lots aniria en contra de l’operativitat i l’efectivitat del
servei que es realitza al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de Turisme de Sitges. En
aquest sentit, és convenient que les diferents prestacions del contracte tinguin una
planificació global coherent i una coordinació del conjunt dels recursos humans i
materials per a l’execució d’un servei de qualitat.
Per altra banda, és necessari tenir una interlocució unificada atès que és la millor opció
per a un estricte seguiment dels treballs per part del responsable municipal del
contracte amb l’objectiu de verificar l’estricte compliment de totes les prestacions i el
control i seguiment de la seva qualitat, evitant interferències entre contractistes o
indefinició de les seves responsabilitats.
1.3 Variants
S’admeten variants:
X no
1.4 Durada
Es proposa una durada amb inici 27/12/2021 i fins el 31/01/2023. Aquesta durada ve
determinada per fer-la coincidir amb la finalització de la licitació de l’Oficina
d’Informació Turística de la Pl. Eduard Maristany, 2 i poder fer una licitació conjunta de
les diferents oficines de turisme de les que disposa el municipi.
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2.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer- les son les següents:
L’Ajuntament te competències en matèria de turisme d’acord amb l’art 25.2 h) Llei
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i article 68 de la Llei
13/2002 de 21 de juny de Turisme de Catalunya.
El Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges, en ser de nova
obertura no hi ha dades recollides de visitants, però serveixi com exemple l’Oficina
d’Informació Turística de la Pl. Eduard Maristany, 2 de l’Ajuntament de Sitges que rep
anualment una mitjana de 32.000 visitants ja que 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 turística que disposa de:
-

Més de 5.000 places hoteleres de diferents categories, 2.000 places en
apartaments turístics i 1.900 places en càmpings.
8 km de passeig amb més de 26 platges.
Un ampli calendari festiu i d’esdeveniments durant tot l’any.
Cinc museus i dos centres de visites.
Un gran llegat arquitectònic

La necessitat del contracte ve determinada pel requeriment d’atendre adequadament
els serveis turístics de que disposa el municipi de Sitges.

3.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics ni humans necessaris per realitzar la
tasca, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per a la
seva realització, considerant que l’actuació que es pretén contractar és adequada a la
finalitat que es persegueix, i en concret:
Atès que el Centre d’Atenció al Visitant Can Milà es un centre nou del qual no es
disposen dades, es recullen com a referència les dades de l’Oficina de Turisme de
Sitges de la Pl. Eduard Maristany, 2.
Atès el gran volum de turistes que visita la nostra vila, l’Oficina de Turisme de Sitges
no compta amb els recursos de personal propis per fer front a una gestió adequada de
totes aquestes visites amb una qualitat òptima del servei.
Atès que una de les prioritats bàsiques del servei de Turisme és el d’oferir una
experiència turística excepcional per tal de conquerir els visitants de la vila i ser
competitius amb altres destinacions turístiques de Catalunya, de l’Estat i del món.
Atès que el nou espai compta amb un pis superior adequat per a reunions i/o
presentacions i que per tant, s’haurà de coordinar la seva ocupació i gestió de serveis
complementaris.
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Atès que els mitjans humans dels que disposa la regidoria són insuficients,
Es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la realització dels
mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat
que es persegueix, en compliment de les exigències dels articles 22.1 i 109.1 i 4 del
TRLCSP.
Que a la present contractació li és d’aplicació la INSTRUCCIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ERA DEL REIAL DECRET
LLEI 20/2012 DE 13 DE JULIOL DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, aprovada pel Ple de la
Corporació en data 30 de setembre de 2013, i que a l’efecte s’han tingut en compte les
següents consideracions pel que fa a la contractació del present servei:
1er.- La contractació d’aquest servei es realitza amb criteri restrictiu, tal com queda
acreditat amb la insuficiència de mitjans descrita.
2on- L'objecte del contracte consisteix en la prestació integral d'un servei (o, en el seu
cas, parts diferenciades del mateix) definint-se perfectament en els plecs l'abast i
manera d'execució de les prestacions a executar pel contractista.
3er.- Que en cap cas l’objecte del contracte es limita a una mera posada a disposició
dels treballadors a l’administració pública.
4art.- Que d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el
servei que es proposa licitar, no implica l’exercici d’autoritat inherent als poders
públics.
5é.- Que es requereix una empresa amb una activitat o organització pròpia i estable i a
l’efecte es requisit de solvència tècnica i professional la disposició de recursos humans
i tècnics suficients per executar les prestacions objecte del contracte, sense que
aquesta activitat suposi l’afectació de la totalitat dels seus recursos.
6è.- Els serveis contemplats en aquest contracte:
Els serveis contemplats en aquest contracte consten en el plec de prescripcions
tècniques.
a) s'executaran generalment a les dependències del propi adjudicatari i amb els seus
materials.
b) Quan per les característiques dels treballs a desenvolupar sigui imprescindible
realitzar en dependències i / o amb béns municipals, queda adequadament especificat
en el plec de prescripcions tècniques les condicions d'utilització, els espais diferenciats
que ocuparà el personal de l'empresa, la identificació de aquest i la diferenciació de les
seves funcions amb les del personal municipal relacionat amb el mateix servei i / o que
ocupa les mateixes dependències.
7é.- Que s’han tingut en compte tots els ítems indicats a la referida instrucció tant pel
que fa a fase de preparació de la contractació com pel que fa a la fase d’execució del
contracte i, en concret, tant en l’elaboració de la documentació contractual consistent
en el plec de prescripcions tècniques, memòria justificativa i estudi econòmic, com pel
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que fa al contingut del plec de clàusules administratives particulars, el qual conté
l’annexa nomenat “REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA”, que s’haurà de tenir en compte en fase d’execució.

4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP,
ordinari, per tractar-se d’un contracte de serveis quin valor estimat es inferior a
214.000€, o be, inferior a 750.000€ en els supòsits dels contractes consistents en
serveis especials de l’annex IV.
5.- FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
X ordinària
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA I/O
CLASSIFICACIÓ.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP
següents:
X Volum anual de negocis
X Assegurança de responsabilitat civil
□ Patrimoni net
Justificació de la selecció dels criteris de solvència econòmica i financera:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 90 1 de la LCSP següents:
X Relació dels principals serveis prestats en els darrers 3 anys.
X Titulacions acadèmiques necessàries per part del personal que haurà d’executar el
contracte:
-

Titulació: Diplomatura o Grau en Turisme o equivalent.
Experiència: experiència amb l’atenció al públic al menys d’un any,
degudament acreditada mitjançant contractes de treball o certificats de les
empreses.
Idiomes: Domini del català i castellà. En anglès es requerirà el nivell B2 del
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte:
Sí, els licitadors s’hauran de comprometre a assignar l’execució del contracte, com a
mínim, al seu equip de treball i que es reuneixin requisits de titulació, formació i
experiència més amunt indicats per tal de donar el servei el nombre d’hores exigit en
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el plec de prescripcions tècniques. El número mínim de persones serà cinc per tal de
donar el servei.
Justificació dels criteris de solvència tècnica:
Tal i com hem indicat en l’apartat d’insuficiència de mitjans propis, un dels objectius i
prioritats bàsiques del Servei de Turisme és el d’oferir una experiència turística
excepcional per tal de conquerir els visitants de la vila es fa necessari que les
persones adscrites a l’execució del contracte tinguin una sòlida formació, experiència
en atenció al públic i un domini ampli d’idiomes atès el caràcter multicultural dels
visitants de la nostra vila.
7.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del present
contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor
relació qualitat/preu.
Criteris subjectes a judicis de valor
Criteri núm. 1: Programa d’organització del servei, del personal que s’hi adscriurà i la
seva dedicació i distribució de funcions, fins arribar a un màxim de 10 punts.
Justificació del criteri: Es considera adequat valorar la forma de gestió del servei per
part del licitador, més enllà del que s’estableix a les prescripcions tècniques.
Subcriteris: Es valorarà el detall de
-

L’organigrama per l’execució del contracte, fins a 2 punts.
El nombre del personal destinat a l’execució, les seves categories, dedicació i
funcions, fins a 3 punts.
L’adequada organització dels comandaments fins a 2 punts.
Sistema de suplències en situació de baixes laborals i vacances fins a 3 punts

Forma de valoració:
Per a la valoració de cadascun dels criteris es tindrà en compte tot allò que estigui per
sobre del que s’estableix al plec de prescripcions tècniques. També es valorarà la
idoneïtat de les propostes a aquesta licitació; així com les avantatges, millores i
innovacions que aportarien respecte a les característiques indicades en el plec.
Es puntuarà cadascun dels criteris o subcriteris amb el resultat de EXCEL·LENT,
NOTABLE, BÉ, ACCEPTABLE O INSUFICIENT d’acord amb els següents paràmetres:
PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ
EXCEL·LENT: La proposta és idònia i
innovadora, satisfà plenament les necessitats

% de PUNTUACIÓ
(sobre els punts de
cada apartat)
100%
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reals de l’Ajuntament; aportant avantatges i
millores excel·lents que superen de molt les
expectatives del plec.
NOTABLE: La proposta és idònia i satisfà les
necessitats reals de l’Ajuntament, aportant
avantatges, millores i innovacions sobre els
requeriments del plec, però no es consideren
excel·lents.
BÉ: La proposta és idònia i satisfà les necessitats
de l’Ajuntament, aportant algunes avantatges,
millores i/o innovacions sobre els requeriments
del plec.
ACCEPTABLE: La proposta és idònia a les
necessitats de l’Ajuntament, aportant un mínim
avantatge, millora o innovació poc rellevant,
sobre els requeriments del plec.
INSUFICIENT: La proposta satisfà únicament les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, sense
aportar cap avantatge, millora ni innovació sobre
els requeriments del plec.

75%

50%

25%

0%

Format de presentació: Programa organitzatiu amb un màxim de 5 pàgines a doble
cara amb lletra arial 10 interlineat senzill. En cas de superar el número de pàgines
previstes, només es tindran en compte 5 pàgines.
Criteri núm. 2: Pla de treballs de tasques específiques. Fins a un màxim de 10 punts
Subcriteris: Es valorarà que la proposta del Pla de treball reculli les següents tasques:
-

Gestió dels recursos digitals amb les actualitzacions i manteniment dels
continguts digitals de l’oficina de turisme i aplicació de nocions bàsiques de
màrqueting digital. Fins a un màxim de 4 punts.
Millores en la proposta de l’aplicació de noves tecnologies, que podran fer
referència a l’optimització del web, de les plataformes, aplicació d’audioguies, i
altres. Fins a un màxim de 3 punts.
Gestió dels fulls de suggeriments i de reclamació. Fins a un màxim de 2 punts.
Proposta relativa a les tasques de gestió de material promocional. Fins a 1
punt.

Justificació del criteri: Es considera adequada la valoració de tasques específiques pel
bon desenvolupament del servei més enllà del PPT.
Forma de valoració:
Per a la valoració de cadascun dels criteris es tindrà en compte tot allò que estigui per
sobre del que s’estableix al plec de prescripcions tècniques. També es valorarà la
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idoneïtat de les propostes a aquesta licitació; així com les avantatges, millores i
innovacions que aportarien respecte a les característiques indicades en el plec.
Es puntuarà cadascun dels criteris o subcriteris amb el resultat de EXCEL·LENT,
NOTABLE, BÉ, ACCEPTABLE O INSUFICIENT d’acord amb els següents paràmetres:
PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ
EXCEL·LENT: La proposta és idònia i
innovadora, satisfà plenament les necessitats
reals de l’Ajuntament; aportant avantatges i
millores excel·lents que superen de molt les
expectatives del plec.
NOTABLE: La proposta és idònia i satisfà les
necessitats reals de l’Ajuntament, aportant
avantatges, millores i innovacions sobre els
requeriments del plec, però no es consideren
excel·lents.
BÉ: La proposta és idònia i satisfà les necessitats
de l’Ajuntament, aportant algunes avantatges,
millores i/o innovacions sobre els requeriments
del plec.
ACCEPTABLE: La proposta és idònia a les
necessitats de l’Ajuntament, aportant un mínim
avantatge, millora o innovació poc rellevant,
sobre els requeriments del plec.
INSUFICIENT: La proposta satisfà únicament les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, sense
aportar cap avantatge, millora ni innovació sobre
els requeriments del plec.

% de PUNTUACIÓ
(sobre els punts de
cada apartat)

100%

75%

50%

25%

0%

Format de presentació: Memòria explicativa amb un màxim de 5 pàgines a doble cara
amb lletra arial 10 interlineat senzill. En cas de superar el número de pàgines
previstes, només es tindran en compte 5 pàgines.
Criteri núm. 3: Memòria turística de la Vila . Fins a un màxim de 10 punts.
S’haurà de presentar una Memòria de contingut de la informació turística i cultural de
la vila de Sitges desenvolupant els aspectes turístics essencials de la vila.
Justificació del criteri: Es considera adequat que l’empresa adjudicatària disposi d’uns
coneixements mínims respecte la vila de Sitges pel que fa a allò que pugui interessar
al turisme.
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Subcriteris:
Es valorarà el nivell de detall i profunditat de coneixement fins a 2 punts. Forma de
valoració:
Es valorarà la quantitat d’interessos turístics que s’incloguin en la memòria fins a 8
punts. Es donarà 0.5 punts per cada aspecte turístic indicat i desenvolupat amb un
mínim d’una pàgina (lletra arial 10 interlineat senzill). S’entén per interès turístic tot allò
tangible o intangible que fa que la vila de Sitges sigui un lloc turístic com: museus,
gastronomia, platges, monuments, edificis històrics, festes i esdeveniments.
Forma de valoració:
Es puntuarà cadascun dels criteris o subcriteris amb el resultat de EXCEL·LENT,
NOTABLE, BÉ, ACCEPTABLE O INSUFICIENT d’acord amb els següents paràmetres:
PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ
EXCEL·LENT: Nivell de detall elevat, amb
definicions i continguts útils per les tasques
assignades. Es tindrà en consideració un nivell
alt de formació per al personal destinat a
executar el contracte per què tingui coneixement
del contingut de la memòria de la vila elaborat.
NOTABLE: Nivell de detall elevat, amb
definicions i continguts útils per les tasques
assignades, però no es considera excel·lent.
BÉ: El contingut té un grau de detall suficient per
a atendre el servei i el contingut es traslladat al
personal que ho ha de transmetre de manera
adequada.
ACCEPTABLE: La memòria és correcte però poc
concretada i desenvolupada.
INSUFICIENT: Sense desenvolupar.

% de PUNTUACIÓ
(sobre els punts de
cada apartat)

100%

75%

50%

25%
0%

Format de presentació: Memòria explicativa amb un màxim de 20 pàgines a doble cara
amb lletra arial 10 interlineat senzill. En cas de superar el número de pàgines
previstes, només es tindran en compte 20 pàgines.
Criteri núm. 4: Formació contínua per a totes les persones adscrites al contracte. Fins
a un màxim de 10 punts.
Per obtenir la puntuació, caldrà exposar un pla amb les formacions que es tenen
previstes al personal adscrit al contracte:
-Comunicació digital
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-Atenció al públic
-Recursos naturals i culturals de l’entorn.
-Gestió i comercialització turística
-Turisme sostenible
-Perspectiva de gènere
Justificació del criteri: Es considera adequat que l’empresa adjudicatària disposi d’un
pla específic de formació per al personal adscrit perquè adquireixi més coneixements
per tal de donar una millor i més específica atenció als usuaris/visitants.
Subcriteris:
-Pla formació anual de 3 cursos/any (10 punts).
-Pla formació anual de 2 cursos/any ( 4 punts).
-Pla formació anual de 1 curs/any (2 punts).
Forma de valoració:
Es puntuarà cadascun dels criteris o subcriteris amb el resultat de EXCEL·LENT,
NOTABLE, BÉ, ACCEPTABLE O INSUFICIENT d’acord amb els següents paràmetres:
PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ
EXCEL·LENT: El pla de formació presentat és
molt detallat amb formacions molt adequades pel
personal adscrit al contracte, amb el que podran
donar
una
atenció
molt
acurada
als
usuaris/visitants.
NOTABLE: El pla de formació presentat és
considera que té formacions força adequades pel
personal adscrit al contracte, amb el que podran
donar
una
atenció
més
acurada
als
usuaris/visitants.
BÉ: El pla de formació presentat és considera
que té formacions adequades pel personal
adscrit al contracte.
ACCEPTABLE: El pla de formació presentat és
correcte.
INSUFICIENT: Sense desenvolupar.

% de PUNTUACIÓ
(sobre els punts de
cada apartat)

100%

75%

50%

25%
0%

Format de la presentació: Pla de formació de màxim 10 pàgines a doble cara amb
lletra arial 10 interlineat senzill. En cas de superar el número de pàgines previstes,
només es tindran en compte 10 pàgines.
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Les empreses que no presentin el programa d’organització del servei i/o la
memòria turística de la vila quedaran excloses del procediment de licitació. De la
mateixa manera, les empreses que no aconsegueixin un mínim de 15 punts en el
global dels criteris subjectes a judici de valor, seran excloses del procediment.
Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o automàtics.
Criteri núm. 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.
D’acord amb la següent taula:
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.
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.
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.
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.
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.
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)

Puntuació

2 punts

2 punts

2 punts

2 punts

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

2 punts

Puntuació màxima: 20 punts
Criteri núm. 2: Oferta econòmica
Justificació del criteri i de la fórmula: S’aplicarà un criteri de preu, a la qual s’atribuirà la
puntuació màxima, i es calcularà la ponderació de la resta d’ofertes d’acord amb la
següent fórmula:
�� =

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
La forma d’atorgar la puntuació, serà 40 punts a la proposició més econòmica, reduint
la puntuació de les següents ofertes en proporció a la diferència de preu entre la més
econòmica i la més elevada.
Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació màxima: Fins a un màxim de 40 punts
Criteris per determinar les baixes desproporcionades:
En aquest cas, en tractar-se d’una licitació amb més d’un criteri de valoració, per
determinar que una proposició no pot ser considerada, per ser anormalment baixa;
s’hauran de complir les dues condicions següents alhora:
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- Que l’oferta econòmica sigui considerada anormal aplicant els paràmetres establerts
a l’article 85 del RGLCAP.
- Que la puntuació obtinguda pel licitador a la resta de criteris, al marge de l’oferta
econòmica, sigui igual o superior al 25% de la mitja de punts obtinguts pels licitadors
presentats en aquests criteris. En cas d’un sol licitador, la puntuació obtinguda en la
resta de criteris sigui igual o superior al 25%.
8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun
dels lots per tota l’execució inicial del contracte i en constitueix el preu màxim que
poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Total anual: 17,60 €/hora amb un màxim de 123.200 € més 25.872 € corresponent a
21% d’IVA amb un total de 149.072 €.
Total pressupost base de licitació: 17,60 €/hora amb un màxim de 135.177,78 € més
28.387,33 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de 163.565,11 €.
El preu es determina a partir de les següents referències:
X Per unitats de temps
Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva
determinació de la següent manera:

Hores fixes
Hores
sota
disponibilitat
Total Hores
Seguretat
Social
Uniformes
TOTAL

COSTOS DIRECTES
3796 hores 9,74 € preu/hora
3204 hores 9,74 € x 0,75 =
17,05 preu/hora
30%

16.388,46 €

36.973,04 €
54.628,2 €
91.601,24 €
107.989,7 €
240 €
108.229,7 €

COSTOS INDIRECTES
Assegurança
Responsabilitat
Civil
Total Costos
BENEFICI
INDUSTRIAL
TOTAL

796,76 €

13%

109.026,5 €
14.173,44 €
123.200 €

Tanmateix, s’indiquen els salaris de les persones empleades per l’execució del
contracte que formen part del preu del contracte, de forma desglossada i amb
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desagregació de gènere i categoria professional estimats a partir del conveni col·lectiu
laboral de referència:
Per fer el càlcul del preu per hora s’ha agafat com referència el Conveni Col·lectiu
d’Oficines i Despatxos de Catalunya, resolució TSF/2442/2017 de 18 de setembre.
Al determinar-se el preu del contracte per preus unitaris, únicament s’abonaran les
hores de servei efectivament realitzades, sense que es pugui demanar indemnització
per aquest concepte.
Desglossat en unitats de temps el pressupost base de licitació anual és el següent:

Pressupost
base de
licitació

Hores

Preu/hora

Total

IVA

TOTAL IVA
INCLÒS

7.000 hores

17,60 €/hora

123.200 €

25.872 €

149.072 €

El valor màxim estimat del contracte està calculat de la següent manera:
Modificacions

Any
2021
2022
2023
TOTAL

Valor estimat
prestació
contracte
1.711,11 €
123.200 €
10.266,67 €
135.177,78 €

20% Valor estimat
del contracte
342,22 €
24.640 €
2.053,33 €
27.035,56 €

TOTAL
2053,33 €
147.840 €
12.320 €
162.213,3 €

9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents
condicions especials d’execució del contracte:
-

S’estableix com a condició especial d’execució que, si és el cas, el nou
personal que el contractista necessités ocupar per a l’execució d’aquest
contracte es trobi en situació d’atur.
A aquests efectes, només es computaran els contractes realitzats o per realitzar amb
els treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents
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com a demandants d’ocupació, no ocupats. Tanmateix es computaran els contractes
realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en la seva
activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a
demandants d’ocupació, no ocupats.
L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per
a l’execució d’aquest contracte, de conformitat amb allò expressat en la seva oferta,
aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies que aquest s’hagi
produït. Igualment, a la finalització de l’obra, l’adjudicatari haurà d’aportar declaració
jurada del representant legal de l’empresa amb la relació de contractacions efectuades
a persones en situació legal d’atur o treballadors autònoms desocupats.
Pel que fa a la cessió de dades de caràcter personal, s’indica que SI que hi ha
cessió de les dades següents i amb la finalitat que s’indica: Per part de l’empresa
adjudicatària es podran recollir dades de caràcter personal per tal de ser usades, amb
posterioritat, en diferents campanyes que siguin d’interès turístic. L’enviament
d’aquesta informació es farà a través de diferents canals de comunicació per part del
Servei de Turisme de l’Ajuntament de Sitges.
10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
X D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen les següents
modificacions contractuals:
Ampliació del número d’hores a contractar per necessitats segons el calendari festiu i
d’esdeveniments que hi ha a Sitges, ja que pot crear puntes de feina i no es pot
preveure fins a un 20% de l’import del contracte.
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
1) Es considerarà falta lleu amb una reducció del 1% de l’import del contracte:
-

Si es reben queixes continuades per l’atenció rebuda al Centre d’Atenció al
Visitant Can Milà per part dels turistes i visitants.

2) Es considerarà falta greu amb una reducció del 5% de l’import del contracte:
Que el Centre d’Atenció al Visitant Can Milà romangui tancat en l’horari establert
d’obertura.
3) Es considerarà falta molt greu amb una reducció del 10% de l’import del contracte:
-

No seguir les directrius marcades per Turisme de Sitges.
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12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)
Es designa com a responsable del contracte a la Cap del Departament de Turisme, la
Sra. Sira Puig i Carreró.
Sitges, a data de la signatura electrònica.
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