RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA I
CONTROL DE QUALITAT DELS CONTINGUTS TEXTUALS (TANT EDITORIALS
COM DE REFERÈNCIA) PRESENTS A LA BBDD INFOTUR
Expedient núm.: ACT-2021-00001

GENERALITAT DE CATALUNYA

I – FETS
Primer.- El 14 de juliol de 2020 es va iniciar l’obertura de l’expedient de contractació
núm. ACT-2021-00001, l’objecte del qual era la contractació dels serveis d’assessoria i
control de qualitat dels continguts textuals (tant editorials com de referència) presents a
la BBDD Infotur.
Segon.- El 15 de juliol de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l’Agència Catalana de Turisme de la plataforma de serveis de contractació pública
(PSCP en endavant), conjuntament amb el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP en endavant) i els seus respectius annexos, i el plec de prescripcions tècniques
(PPT en endavant), i es va concedir un termini per a la presentació de les ofertes fins a
les 14 hores del dia 17 de setembre de 2020.
Tercer.- Esgotat el termini per la presentació d’ofertes es van presentar les empreses
següents:
- Alhena Fábrica de Contenidos, SL.
- Herederos de Julio Silvano Melanio, SL.
Quart.- El 21 de setembre de 2020 va tenir lloc la primera sessió de la mesa de
contractació per examinar la documentació presentada en els sobres A de les empreses
licitadores.
Cinquè.- El 2 d’octubre de 2020 va tenir lloc la segona sessió de la mesa de contractació
per examinar la documentació presentada en els sobres B de les empreses licitadores.
Seguidament, i donada la complexitat de la documentació aportada, es va traslladar la
documentació de les empreses a les vocals tècniques per tal que la valoressin i
aportessin aquesta valoració a la resta de membres de la mesa de contractació abans
de l’acte públic d’obertura dels sobres C.
Sisè.- El 14 de d’octubre de 2020 va tenir lloc la tercera sessió de la mesa de
contractació. En el mateix acte de la mesa, les vocals tècniques van entregar informe
tècnic que valorava tècnicament la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a un judici de valor:
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En aquella mateixa sessió, la mesa de contractació va procedir a obrir els sobres C de
les empreses licitadores:
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Oberts tots els sobres C, la mesa va procedir a valorar la documentació aportada d’acord
amb els criteris d’adjudicació avaluables automàticament i a realitzar el sumatori de la
totalitat dels criteris d’adjudicació:

En conseqüència, realitzada la valoració i ponderació dels criteris d’adjudicació, la mesa
va determinar que l’empresa que havia presentat la millor oferta era Alhena Fábrica de
Contenidos, SL. A la vista de la classificació de les ofertes, en la mateixa sessió la mesa
va procedir extreure d’ofici determinada documentació i va valorar determinada
documentació ja aportada per part de l’empresa dins del sobre A. Alhora, va acordar
requerir a l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL per tal que presentés la
documentació establerta a la clàusula 15.2 del PCAP en el termini de deu dies hàbils.
Setè.- El 20 d’octubre de 2020 es va publicar l’acta de la tercera mesa de contractació i
l’informe que valorava tècnicament la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a un judici de valor al tauler d’anuncis de la licitació del perfil del
contractant de l’Agència Catalana de Turisme de la PSCP, documents en els quals hi
apareixien les característiques i avantatges de la proposició de l’empresa millor
classificada.
Vuitè.- El 21 d’octubre de 2020 es va requerir documentació a l’empresa Alhena Fábrica
de Contenidos, SL, aportant aquesta empresa documentació dins del termini conferit a
l’efecte.
Novè.- El 10 de novembre de 2020 va tenir lloc la quarta sessió de la mesa de
contractació per procedir a valorar la documentació presentada per l’empresa Alhena
Fábrica de Contenidos, SL.
En aquella sessió, valorada la documentació aportada, la mesa de contractació va
acordar requerir a l’empresa per a què, en el termini de 3 dies hàbils, aportés esmena a
determinada documentació.
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Desè.- El dia 17 de novembre de 2020 es va requerir esmena a la documentació a
l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL d’acord amb el que s’establia a la clàusula
15.3 del PCAP, concedint un termini fins el 19 de novembre de 2020. L’empresa va
aportar documentació dins del termini conferit a l’efecte.
Onzè.- El 25 de novembre de 2020 va tenir lloc la cinquena sessió de la mesa de
contractació per procedir a valorar l’esmena a la documentació presentada per
l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL i, si s’esqueia, fer la proposta d’adjudicació.
En aquella sessió, valorada la documentació aportada per part de l’empresa, la mesa
de contractació va proposar fer l’adjudicació a favor de l’empresa Alhena Fábrica de
Contenidos, SL i elevar-la a l’òrgan de contractació.
II - FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris pel què fa al
procediment obert simplificat, d’acord amb allò que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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 (LCSP en endavant).
Segon.- Un cop presentada la documentació que es preveu a la clàusula quinzena del
PCAP per part de l’empresa proposada com a adjudicatària, l’òrgan de contractació ha
de motivar i acordar l’adjudicació del contracte, d’acord amb allò que disposen els
articles 150 i següents de la LCSP i la clàusula divuitena del PCAP.
Tercer.- D’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP, la clàusula 43 del PCAP i la
disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres de la Generalitat de Catalunya, quant a la possibilitat d’interposar recurs
especial en matèria de contractació i l’òrgan competent per resoldre’l.
Quart.- D’acord amb l’article 61 de la LCSP en relació amb els articles 10.2.g) i 18.2 de
la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme, i l'article 13.2.g)
en relació a l’article 21.2 del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels
Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, l’òrgan de contractació de l’Agència
Catalana de Turisme és el director o directora.

Per tot això,
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte de serveis d’assessoria i control de qualitat dels continguts
textuals (tant editorials com de referència) presents a la BBDD Infotur (expedient
núm. ACT-2021-00001) a l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL, amb
domicili social al carrer Rabassa, núm. 54, local 1, 08024 de Barcelona, i NIF
núm. B63329338, pel preu unitari per hora que consta a continuació:
Preu unitari / hora
IVA exclòs
22,50.-€

IVA
4,72.-€

Preu unitari / hora
IVA inclòs
27,22.-€

4

Doc.original signat per:
David Font Simon 28/11/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0KUXJB2FCC3S6DF4W4T0DXNKTUTMSQ9J*
0KUXJB2FCC3S6DF4W4T0DXNKTUTMSQ9J

Data creació còpia:
30/11/2020 09:08:17
Data caducitat còpia:
30/11/2028 00:00:00
Pàgina 4 de 5

La despesa màxima per aquesta contractació i corresponent a l’exercici 2021 és de
noranta-tres mil dos-cents trenta-nou euros amb quaranta-set cèntims (93.239,47.€), més l’Impost del Valor Afegit (IVA), que correspon a dinou mil cinc-cents vuitanta
euros amb vint-i-vuit cèntims (19.580,28.-€), fent un total de cent dotze mil vuit-cents
dinou euros amb setanta-cinc cèntims (112.819,75.-€).
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2. Notificar la present resolució a totes les empreses licitadores i publicar-la al perfil
del contractant de l’Agència Catalana de Turisme.

Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació de conformitat amb l'article 44 i següents de la LCSP, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació d'aquesta
resolució, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Alternativament, es
pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la notificació

El director

David Font i Simon
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