MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ MENOR
Na Rosa Figueras Mas , Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció
Exterior, informa de la necessitat de la contractació menor següent:

1.- Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte
1. Al Decret d’alcaldia de data 27 de març de 2020 s’estableix l’organigrama polític
i de gestió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb les diferents Àrees i
les regidories que les conformen. En diferents casos, es detallen també els
àmbits o serveis inclosos en la regidoria corresponent, amb el detall adient. Dins
de les Àrees i les regidories establertes hi ha l’Àrea de desenvolupament
econòmic i projecció exterior que inclou entre d’altres el servei de Promoció
Econòmica. Aquest servei té, entre d’altres funcions: la promoció econòmica, en
sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament empresarial a través de
projectes, la promoció dels polígons industrials i de les àrees econòmiques,
l’organització i/o presència en fires comercials.
2. El Servei de Promoció Econòmica desenvolupa al llarg de l’any actuacions per
incentivar i promoure la nova activitat econòmica i la millora de la competitivitat
empresarial.
3. El Servei de Promoció Econòmica a través del Servei de Comerç té entre d’altres
objectius la promoció del comerç urbà i la seva dinamització.
4. L’any 2021 es va realitzar un estudi previ per a la posada en marxa d’una APEU
al centre comercial urbà: s’han analitzat els factors demogràfics, geogràfics i
econòmics però també s’han fet enquestes de clima comercial als establiments i
entrevistes en profunditat a alguns comerciants amb trajectòria i d’altres
emprenedors que fa menys d’un any que han obert l’establiment. Es va
concretar una taula de treball entre aquests establiments per a exposar els
reptes i els resultats obtinguts a l’estudi. El DAFO de l’APEU, realitzat a l’estudi,
assenyala la necessitat d’enfortir el teixit comercial i la confiança públicoprivada com a línia estratègica a treballar a curt termini i de manera prioritària,
abans de plantejar la implementació d’una àrea de promoció econòmica urbana.
5. L’estudi que es sol·licita vol donar continuïtat a l’estudi realitzat el 2021, però no
centrat en l’APEU però sí en l’estratègia d’establir un pla de d’acció conjunt i
compartit amb les associacions de comerciants i els comerços que a nivell
individual es vulguin involucrar per enfortir, consolidar i fer créixer el sector
comerç del municipi.
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2.- Insuficiència de mitjans propis
El Servei de Promoció Econòmica no compta amb els mitjans personals ni tècnics
especialitzats per poder realitzar el servei objecte del contracte per la qual cosa es
justifica la necessitat de contractació externa.

3.- Objecte del contracte
Disseny i redacció d’un pla d’acció, consensuat amb el sector, per enfortir, consolidar i
fer créixer el comerç de Vilafranca per executar durant dos anys amb definició del
model d’implementació: model de governança i model de coordinació per al seguiment
del grau d’implementació.
L’objecte del contracte no s’ha alterat per evitar l’aplicació dels llindars o imports
màxims establerts per l’article 118 LCSP i, en conseqüència, no aplicar les regles
generals de contractació ni els principis de la contractació pública especialment en
matèria de publicitat, igualtat i lliure concurrència.

4.- Descripció tècnica detallada de l’objecte del contracte
Disseny i redacció d’un pla d’acció, consensuat amb el sector, per enfortir, consolidar i
fer créixer el comerç de Vilafranca i proposta d’execució en dos anys (2023 i 2024)
amb les fitxes descriptives de les accions concretes i un pressupost global realista per
a la seva execució, que inclogui l’acompanyament d’un expert en la seva
implementació. Aquest pla d’acció ha de primar actuacions de col·laboració públicoprivada.

Caldrà establir els mecanismes per teixir confiances que portin cap a un treball conjunt
i de consens. El pla d’acció ha de sorgir d’un pla de treball conjunt i compartit amb les
associacions de comerciants i els comerços que individualment es vulguin involucrar,
amb una metodologia participativa, motivada i dirigida per l’empresa licitadora que, a
través de dinàmiques, promogui la cohesió del sector, el sentiment de pertinença al
grup, estimuli la motivació i indirectament afavoreixi la complicitat i cooperació entre
els participants.
Els objectius que ha de perseguir el pla d’acció són:
-

Enfortir i consolidar el comerç de Vilafranca per esdevenir més
competitiu.
Fer créixer el sector comerç i la seva influència per atraure nous
operadors comercials i emprenedors.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

CNT_MemoriaJustificativa
823/2022/1411

Codi validació document:
14155462154676325214
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 2 de 4

La redacció del pla d’acció ha d’incloure:
a) Les actuacions, que estaran ben definides en una fitxa individual per a cadascuna
d’elles, on hi figurarà:
-

Nom de l’acció
Activitats previstes vinculades a l’actuació
Calendari
Pressupost orientatiu detallat i global de l’actuació
Agents involucrats
Lideratge en cada activitat (en el cas de ser diferents dins de cada actuació).
Indicadors d’avaluació.
Resultats esperats.

b) el model d’implantació del pla d’acció on es defineixi el model de governança i model
de coordinació per al seguiment del grau d’implementació.

5.- Codi CPV: 79311000-7 Serveis d’estudis
6.- Pressupost del contracte
14.990 € + IVA
El preu del contracte s’ajusta al mercat.
7.- Partida pressupostària i reserva de crèdit
S’imputarà a la partida de despeses 2022 5 43112 22799 Promoció del comerç local
del pressupost de l’entitat 14.990 € + IVA.
Consta a l’expedient justificant de retenció de crèdit nº 220220013606.

8.- Durada del contracte/termini de lliurament:
El contracte tindrà durada fins el 31 de desembre de 2022.
9.- Valoració de les ofertes:
Criteris automàtics (100 punts)
Preu: 70 punts
El 80% dels punts a la baixa de 20% i la resta proporcionalment, i el 20% dels
punts a la major baixa i la resta proporcionalment.
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Descripció de la metodologia que serà emprada: 5 punts
Presentació d’un document amb la descripció de la metodologia.

Justificació argumentada de la metodologia emprada: 25 punts
Presentació de document on es justifica, amb arguments, la idoneïtat de la
metodologia emprada per a la consecució dels objectius que s’han d’assolir i que
figuren amb l’objecte del contracte.
10.- Persona de contacte per aclariments del bé o servei:
Carme Hill o Rosa Figueras. Tel 93 817 11 69 c/e comerc@vilafranca.cat
11.- Responsable del contracte
El/La responsable d’aquest contracte serà Rosa Figueras Mas, directora de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior.
Directora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Projecció Exterior
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