MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

A. Justificació de la necessitat de contractar:

L’any 2018 i 2019 han estat declarats Any del Turisme Cultural per part de
l’Agència Catalana de Turisme, amb el repte de posicionar la cultura com
a eix clau i diferencial de la destinació Catalunya, promovent que el
turisme faci valer la cultura i contribueixi a la seva sostenibilitat social i
econòmica. És, doncs, un repte bidireccional en el qual la cultura potencia
la singularitat dels atractius turístics culturals; i, per la seva banda, el
turisme vetlla per la sostenibilitat de la cultura. Ja l’any 2018 es van fer
diverses presentacions anomenades “Som Cultura Tour” a Washington,
Hamburg, París i Sidney, pel 2019 està pensat repetir el format a Londres,
Hong Kong i Amsterdam
B. Informe d’insuficiència de mitjans:
El disseny, producció, transport, muntatge i desmuntatge són tasques que s’han
de portar a terme amb empreses especialitzades per tant, cal externalitzar
l’objecte del contracte, ja que aquesta entitat no té personal ni eines per poderho gestionar.
C. Objecte:
L’objecte de la licitació és contractar una empresa que s’encarregui d’organitzar
tres esdeveniments per a promocionar el turisme cultural i difondre l’oferta
turística cultural catalana a tres ciutats de mercats prioritaris:

-

Londres (Regne Unit), 16 de maig 2019
Hong Kong (Xina): 13 juny 2019
Amsterdam (Països Baixos) octubre/novembre 2019
Els actes estan adreçats a uns 80-100 prescriptors turístics: premsa
especialitzada, agents de viatges, turoperadors, representants del sector cultual
d’aquests països.
Cada acte tindrà una durada màxima de 3 hores.
L’acte que serà a peu dret, amb mobiliari de recolzament per assentar-se a
l’hora del càtering. L’acte haurà de constar de:

-

Presentació amb gràfica o pantalles de l’oferta cultural catalana
Prèviament s’haurà d’haver creat una aplicació de gamificació als assistents a
l’acte per crear expectativa a l’acció i continuar el mateix dia de la presentació
amb jocs, tallers...sempre vinculats amb la cultura catalana. L’objectiu dels
quals serà dinamitzar als convidats i donar a conèixer la nostra oferta d’una
manera lúdica i entretinguda

-

hi haurà un càtering amb receptes vinculades amb la gastronomia
catalana, però l’elaboració d’aquest no és objecte de la licitació

-

Parlament de les autoritats
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D. Lots:
La lotització dels contractes és obligatori. La no lotització és una excepció que
s’ha de justificar degudament a l’expedient
Supòsits d’excepció per lotitzar (caldrà justificar abastament i amb claredat el
motiu de l’excepció en full annex):
Dificultat per la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic
x 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

E. Procediment:
Aquest contracte s’ha de tramitar pel procediment obert d’acord amb el que
preveuen els articles 156 i següents de la LCSP:
x Procediment obert ordinari
Procediment obert simplificat
(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%)
F. Tramitació:
x Ordinària
Anticipada (iniciada l’any anterior a la seva execució )
G. Dades econòmiques:
1.

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació és de CENT SETANTA CINC MIL Iva inclòs.
Quedaria desglossat de la següent manera:
Costos directes
Conceptualització / Disseny / Coordinació

10,00%

14.463 €

Producció

20,00%

28.926 €

Retolació / Senyalització

2,00%

2.893 €

Mobiliari: taules, cadires

5,00%

7.231 €

Audiovisuals /megafonia

20,00%

28.926 €

Transport

20,00%

28.926 €

Allotjament i dietes

5,00%

7.231 €

Personal Muntatge

8,00%

11.570 €

90,00%

130.165 €

Costos indirectes
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Benefici

10,00%

14.463 €

TOTAL sense IVA

100,00%

144.628 €

IVA 21%

30.372

175.000 €

TOTAL

Els preus dels salaris del muntadors, fusters, tècnics de llum, retolistes i dissenyadors s’han
establert en funció dels convenis col.lectius d’empreses de publicitat i fusteria:

Num
Dissenyadors
Electricistes
Retolistes
muntadors

6
6
10
20

Encarregat taller
Fuster especialitzat
Fuster

2
5
10

1.

Mensual 15 pagas

Mensual 12 pagas

1.444,67 €
1.284,24 €
1.223,71 €
1.216,95 €

1.422,34 €
1.325,52 €
1.253,74 €

1.805,83 €
1.605,30 €
1.529,64 €
1.521,19 €

1.777,93 €
1.656,89 €
1.567,18 €

Anual
21.670,01 €
19.263,56 €
18.355,66 €
18.254,25 €

21.335,11 €
19.882,73 €
18.806,14 €

El present contracte comporta despeses de caràcter plurianual?
Sí
x

2.

No

Valor Estimat del Contracte:
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Any

VE prestació

VE eventuals
modificacions

144.628 €

2019

144.628 €

TOTAL
3.

VE eventuals
pròrrogues

SUMA
144.628€
144.628€

Finançament:

Partida pressupostària: 22005990000000 Altres accions mercats exteriors
Id. de sol·licitud de
compra

Nom

SC/19-0023

Licitació Som Cultura Tour

H. Sistema de determinació del preu del contracte:
x Tant alçat (preu fixe)
Preus unitaris (segons punt G.1 d’aquesta memòria)
Altres. Especificar: ...............................
I.

Forma de pagament:

Periodicitat mensual/trimestral/semestral/anual (prèvia justificació de
....................)
D’acord amb el següent calendari: (30.% al finalitzar el primer acte, 25% al
x finalitzar el 2n. Acte, 20% al finalitzar el 3r. Acte i 25% al finalitzar el darrer
acte.)
Un cop finalitzada l’acció a cadascuna de les tres ciutats i rebuda la factura

J. Durada:
Termini d’execució del contracte: La durada del contracte s’iniciarà en el

moment de la seva signatura i finalitzarà un cop s’acabi la tercera
presentació i no més enllà del 15 de desembre.
4.
5.

Pròrroga:
Sí (pel mateix període)
x No

K. Solvència econòmica i financera (us podrà assessorar al respecte
Gestió econòmica):
S’ha d’escollir com a mínim un dels següents mitjans i establir l’import. Pel què
fa a l’import, s’ha d’establir com a mínim el de la licitació, i com a màxim una
vegada i mitja el Valor Estimat del Contracte.
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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
x
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
144.628€

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’ha d’escollir com a mínim un dels següents i establir els mínims exigits.
Una relació signada pel legal representant de l’empresa dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
x 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:
Muntatge d’un esdeveniment d’àmbit internacional
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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:
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:

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:

M. Acreditació del compliment de normes de garantia de la
qualitat:
Sí. Com a mínim (especificar): ...............................
Es precisarà indicació expressa de les normes tècniques o especificacions
tècniques aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de la correcte
aplicació de les normes de garantia de qualitat.
x No
N. Acreditació del
mediambiental:

compliment

de

les

normes

de

gestió

Sí. Com a mínim (especificar): ...............................
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Es precisarà indicació expressa de les normes tècniques o especificacions
tècniques aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de la correcte
aplicació de les mesures esmentades.
x No
O. Criteris d’adjudicació:
Criteri d’adjudicació avaluables automàticament (objectius) 50%

Criteris / subcriteris
1.- Preu
2.- Elements audiovisuals, a part de
la pantalla obligatòria
- una pantalla
- dos pantalles
- més de 3 pantalles
3.- Prestacions adicionals
- Creació de la plantilla html
per la convocatòria
- Creació i impressió de la
plantilla del menú

Punts (%)
35%

5%
7,5
10%
2,5%
2,5%

Criteris d’adjudicació la valoració dels quals depenguin d’un judici de valor
(subjectius) 50

Criteris / subcriteris
1.- Creativitat i disseny del projecte
2.Conceptualització
de
la
campanya publicitària i altres
3.Utilització
de
materials
sostenibles i reciclables

Punts (%)
30%
15%
5%

%
P. Termini de garantia tècnica:
Sí. Indicar el termini en mesos: .................
No. Justificar els motius: Un cop finalitzat el contracte de la darrera fira o la
x
finalització de l’esdeveniment s’acaba la relació amb l’empresa contractada.
Q. Modificació del contracte prevista:
Sí (especificar):
x No
R. Ofertes anormalment baixes:
Fórmula a aplicar:
A)
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Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà una oferta com a
anormalment baixa derivarà de la relació entre les magnituds obtingudes de les
variables següents que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no
són preu:
1) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores.
2) Desviació de cada una 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 més o
menys.
Una oferta es podrà considerar anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de
la LCSP, 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 Per sota en un percentatge determinat: ..........%
x B)
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormalment baix, quan la
valoració dels criteris que requereixen un judici de valor sigui inferior al 50%
dels punts, 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 al 15%
S. Condicions especials d’execució:
Sempre que no s’hagin establert algun criteri de solvència o algun criteri
d’adjudicació de tipus mediambiental, social o relatiu a l’ocupació relacionat amb
l’objecte del contracte, s’ha d’establir com a mínim una condició especial
d’execució de les que es detallen a continuació:
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
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
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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
T. Responsable del contracte:
Nom i cognoms
Càrrec
Unitat

Meritxell Canals
Cap d’Accions de Promoció
Màrqueting Operacional

U. Membres que formaran part de la mesa de contractació com a
vocals tècnics:
D’acord amb l’article 326 LCSP, no podran formar part de les meses de
contractació el personal que hagi participat activament en la redacció de la
documentació tècnica del contracte.
TITULARS
Nom i cognom
Bea Nubiola
Marta Garriga

Càrrec
Brand Manager
Turisme Cultural
Tècnic
d’Esdeveniments

SUPLENTS
Nom i cognom
Mar Bosch
Alex Beaumont

Càrrec
Tècnic
d’Esdeveniments
Tècnic
d’Esdeveniments

V. Comitè d’experts (si s’escau):
En el cas que els criteris d’adjudicació objectius tinguin una valoració inferior al
50% caldrà establir un comitè d’experts.

x

Sí
No

Si s’escau, caldrà designar un mínim de 3 membres amb la qualificació apropiada
(en cap cas podran formar part d’aquest comitè les persones que formin part de
la unitat proposant del contracte). Obligatòriament caldrà establir el nom i
cognoms de cada expert, així com també la seva qualificació professional.
Nom i cognoms de l’expert

Qualificació professional

W. Proposta a presentar pels licitadors
dins del sobre B:
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L’empresa licitadora presentarà un projecte que s’hauria d’adaptar a
totes les ciutats on es faran les presentacions, conceptualitzant una
proposta, que podria tenir en compte continguts ja utilitzats en
presentacions anteriors ja creats : quiz, vídeo La Ruta de l’Atzar,
videojoc i vídeos de Dalí i Gaudí – (links en el punt primer dels plecs) i
els de nova creació, com l’aplicació de gamificació per enviar abans de
l’acció, tot plegat ha de quedar ben lligats i darrera hi ha d’haver un
story telling que ha de quedar reflectit en una memòria descriptiva. La
gastronomia ha de continuar essent un element important.
Crear una dinamització amb jocs o taller on els assistents puguin
interactuar/participar i l’acció sigui més experiencial.
L’acte no estarà centrat en una zona concreta de Catalunya, sinó en
tot el territori.
Proposta d’escaleta, s’ha de comptar amb una estona de
presentació per part de la Direcció de l’Agència Catalana de Turisme
amb tarima, micròfon i auditori escoltant, tot i així, s’acceptarà
formats i propostes diferents.
Com encara s’ha de concretar els llocs on es desenvoluparan les tres
accions, la proposta haurà de preveure que l’espai tingui entre 250300m2. El projecte ha de tenir en compte que s’haurà d’adequar a
diferents tipologies d’espais, l’ACT facilitarà amb la suficient anticipació,
el plànol definitiu on es desenvoluparà l’acció i l’empresa adjudicatària
ens passarà una proposta adequada a aquest espai.

dins del sobre C:


Preu



Número de pantalles addicionals a part de la pantalla obligatòria



Prestacions de millores:
o Creació de la plantilla html per la convocatòria
o Creació i impressió de la plantilla del menú

X. Protecció de dades de caràcter personal:
Cal fer constar si l’empresa contractista tindrà accés a dades de caràcter
personal de l’ACT o no.
x No
Sí.
Caldrà especificar:
1. Dades personals que es tractaran (exemple: nom,
cognoms, número d’identificació, adreça, etc...):
2. Tipus de tractament d’aquestes dades (exemple: accés,
recollida, conservació, elaboració, modificació, bloqueig,
comunicació, etc...):
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ANNEX 1
LOTS (Excepció)
X Dificultat per la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic
x 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
A continuació esmentem el perquè no es convenient fer lots a aquesta licitació:
L’objecte de la licitació és contractar una empresa que s’encarregui d’organitzar una
sèrie d’esdeveniments per a promocionar el turisme cultural i difondre l’oferta turística
cultural catalana a les ciutats:
-

Londres (Regne Unit), 16 de maig 2019
Hong Kong (Xina), 13 juny 2019
Amsterdam (Països Baixos) octubre/novembre 2019

Totes les tasques que haurà de portar a terme l’adjudicatari, s’adeqüen a una mateixa
tipologia d’empresa de comunicació i esdeveniments, per tant la lotització dificulta la
licitació, son tasques que requereixen coordinació i totes van lligades, depenen
sempre d’un projecte que s’ha de produir, transportar i muntar. Si es trenca aquesta
cadena i es contracta a diferents proveïdors, el projecte pot patir descoordinació i
l’eficàcia i eficiència, lamentablement no seria la mateixa.
A més a més, es vol exportar a totes tres ciutats un mateix projecte, que es repeteixi
amb un mateix guió i dinamització, aprofitant la mateixa producció a totes elles,
presentant el som cultura com un sol projecte, s’aconseguirà rendibilitzar, economitzar
i guanyar en eficiència l’acció.
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