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Contractació administrativa: cens anual empreses als polígons
Informe justificatiu per a la contractació de serveis
Àrea Desenvolupament Econòmic Local
343/2018
2.10.1 Polígons industrials
G-1032

1.- Antecedents i objecte del contracte
I.

El Plenari del Pacte per la Reindustrializació del Vallès Occidental, en la seva sessió
plenària del dia 7 de juny de 2018, va aprovar l’acord “Desplegament del Pla d’acció
2018-2019” que incorpora la mesura Preservació i dinamització espais productius.
L’objectiu principal de la mesura avançar cap a un nou model d’espais productius i
dinamitzar, promocionar i renovar el parc industrial.

II.

La mesura Preservació i dinamització espais productius preveu un seguit d’actuacions
essent un dels aspectes més rellevants disposar d’una radiografia actualitzada del
teixit econòmic i productiu per tal de poder dinamitzar els espais productius i facilitar el
seu coneixement.

III.

Per acord núm. 60/2018 de la Comissió Permanent, en data 10 de juliol, s’aprovà la
minuta del conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del cens
d’empreses 2018 i 2019. Deu municipis de la comarca col·laboren en la realització dels
cens aportant coneixement, informació i recursos econòmics.

IV.

Les necessitats administratives a satisfer consisteixen en realitzar un cens anual
d’empreses de 2018 i 2019. Els cens d’empreses es defineix com l’inventari dels
establiments amb activitats econòmiques actives de persones físiques i/o jurídiques
localitzades als polígons d’activitat econòmica. El cens és un aspecte fonamental per
la millora permanent del sistema d’informació territorial de polígons, i s’obté amb les
dades que es recullen del formular 036 i 037 de l’AEAT d’hisenda corresponent a
l’anualitat anterior al cens.

V.

L’objecte del contracte consisteix en l’estructuració, elaboració i depuració del cens
d’empreses dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental, de 2018 i 2019.
CPV: 79311000-7 Serveis d’estudis

2.- Consideracions
1. VINCULACIÓ AMB EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL 2016-2020
Les actuacions formen part del Programa 2.10.1. Polígons industrials, dins la línia 10. Per
impulsar la reindustrialització de l’Eix 2. Desenvolupament econòmic i social.
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Tanmateix forma part de la mesura Dinamització i Preservació dels Espais Industrials
(PAE) del Pacte per la Reindustrialtizació del Vallès Occidental.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal, té entre el seu
personal un coordinador tècnic de Dinamització Territorial i una Tècnica ADOL d’Impuls de
la Reindustrialització, pel que no disposa de mitjans propis professionals ni tècnics per a la
realització de l’objecte del present contracte, donada l’especificitat de les temàtiques a
desenvolupar i el període per a la seva elaboració.
Les necessitats administratives consisteixen en obtenir, depurar i proporcionar de forma
clara i precisa informació específica sobre les característiques del teixit empresarial ubicat
als polígons. La finalitat és millorar el coneixement disponible i aportar valor afegit a les
polítiques de desenvolupament econòmic local. I, més concretament, per facilitar una
millora continua en les condicions per a desenvolupar o localitzar una activitat econòmica
als polígons de la comarca.
Es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atès que la
depesa per l’execució del contracte està prevista en el pressupost de l’exercici 2019.
Es proposa un procediment de licitació obert. La no divisió en lots es justifica perquè les
activitats a realitzar en el servei, obtenir, depurar i proporcionar, estan estretament
vinculades entre elles. Per tant, per una millor eficiència tècnica i econòmica les activitats a
realitzar no es poden dividir en lots.

3. PRESSUPOST I DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El pressupost base per aquesta licitació és de 19.536,00€ IVA exclòs. El preu total s’ha
elaborat a partir dels següents criteris:
-

Costos laborals del personal: imputació del personal de l’equip a les tasques de treball.
La determinació del preu hora ha estat calculat perquè estigui per sobre de la taula
salarial del conveni de referència, en aquest cas, el conveni col·lectiu estatal
d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública aprovat el 22 de
febrer 2018. El sou de la taula salarial és el següent:
Sou brut anual
treballador/a
Titulat grau superior

24.695,00 €

Titulat grau mig

17.848,00 €

Delineant

13.959,00 €

En base a l’anterior informació, segons les característiques dels treballs a realitzar en la
present licitació, s’ha fixat un preu hora de referència pels perfils encarregats d’elaborar
les diferents activitats.
El cost hora de referència del perfil de l’equip tècnic encarregats del treball és el
següent:
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-

Consultor/a sènior: 25,00€ (Titulat grau superior)
Consultor/a junior: 18,00€ (Titulat grau mig)

Costos indirectes: de coordinació i gestió administrativa, i benefici empresarial del cost
total de la contractació, segons hores de dedicació.

Pressupost desglossat
-

-

Costos de personal: 8.880,00€
tècnic requerit és el següent:
 Consultor/a sènior:
 Consultor/a junior:
 Total hores dedicació:

IVA exclòs. El detall d’hores de dedicació segons perfil
240 hores
160 hores
400 hores

Els costos indirectes assignats és d’un 10% del cost unitat de producte previst, essent
de 888,00€ IVA exclòs.
 Despeses generals i gestió administrativa.…............................. 266,40 €
 Benefici industrial ....................................................................... 621,60 €

El pressupost màxim per a cada cens anual i de les possibles pròrrogues és de 9.768,00€
IVA exclòs.
L’encàrrec a realitzar en la present contractació és per a l’elaboració 2 censos,
corresponents a l’any 2018 i any 2019, dels municipis i criteris establerts en les
prescripcions tècniques, essent el pressupost màxim per aquesta licitació de 19.536,00€
IVA exclòs

Dotació pressupostària
El pressupost màxim per aquesta licitació és d’un total de 23.638,56€ IVA inclòs, aplicables
a la partida 05-2410A-22706 del pressupost de l’any 2019.

4.- SOLVÈNCIA
Solvència econòmica
Per tal d’assegurar el desenvolupament dels serveis és imprescindible que el licitador sigui
econòmicament solvent.
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de
negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims
conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual en relació a la licitació.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si
no estigués inscrit al citat registre, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit.
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Solvència tècnica o professional
Per l’objecte del contracte és necessari que l’equip executor disposi d’experiència en
aquestes tasques. El licitadors hauran d’haver realitzat treballs o serveis en els darrers 3
anys, de naturalesa anàloga a la de l’objecte del contracte, i seran acompanyats d’un
mínim de dos contractes o certificats.

5. DURADA DEL CONTRACTE
D’acord amb la naturalesa dels treballs tècnics a realitzar previstos en les prescripcions
tècniques particulars, el calendari de durada del contracte i finalització dels treballs serà
des de la seva adjudicació i fins a 15 de juliol de 2019.
La previsió del calendari per a cada cens requerit és el següent:
-

Cens 2018. Inici: data adjudicació. Finalització: 4 mesos després
Cens 2019. Inici: 15 de maig 2019. Finalització: 15 juliol 2019

Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins a un màxim de 4 anys.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Els criteris que determinaran la selecció de l’adjudicatari tindran en compte la millora
econòmica, la facilitat d’accés a les dades recollides i la metodologia definida per establir
seqüències temporals, donat que les dades recollides permetran adaptar les polítiques
socials a desenvolupar en el territori, i aquestes són canviants, condició que justifica la
necessitat de facilitar-ne l’accés i la seva explotació.
Aquests criteris seran valorats segons la puntuació que es detalla a continuació:
a) Oferta econòmica: 6 punts
Les ofertes econòmiques es puntuaran de conformitat amb la següent fórmula:
Puntuació de la oferta que es valora (x) = Baixa oferta (x) / baixa calculada d’acord amb els
criteris de l’article 85 RGLCAP X puntuació màxima.
Per determinar les baixes temeràries o desproporcionades serà d’aplicació el citat article
85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
b) Sistema de recollida i explotació de dades: 4 punts
-

Número d’indicadors diferents als mínims indicats al plec de prescripcions tècniques a
recollir del cens anual d’empreses als polígons d’activitat econòmica, fins a un màxim
de 4 punts.
Es puntuarà amb un 0,25 per a cada indicador nou aportat, i caldrà detallar la metodologia
d’obtenció i una descripció de la seva finalitat.
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7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és el Tècnic coordinador de Dinamització Territorial del
Comarcal del Vallès Occidental.
8.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen condicions especials d’execució de tipus social, en relació a la conciliació del
treball amb la vida familiar. És obligació de l’adjudicatari facilitar la conciliació
corresponsable del temps laboral, familiar i personal. El contractista ha d’aportar un pla de
mesures de conciliació en relació amb les persones adscrites a l’execució del contracte. A
títol d’exemple, aquestes mesures poden ser de tipus econòmiques o assistencials que
facilitin l’atenció a menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de
jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització o
adaptació d’horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació d’aquestes mesures.

9.- SUBCONTRACTACIÓ
S’autoritza la subcontractació.

3.- Conclusions
Per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen el present informe proposen iniciar els tràmits
necessaris per a la contractació del servei per a la realització del cens d’empreses als
polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental de les anualitats 2018 i 2019 per un
import base de 19.536,00€ IVA exclòs.

Vallès Occidental, 23 de gener de 2019
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