INFORME
Turisme
EXP: X2019006855
INFORME PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA CREACIÓ,
MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’UNA GUIA TURÍSTICA DEL
VALLÈS ORIENTAL PER A PÚBLIC FRANCÒFON
1. OBJECTE DE L’INFORME

Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació del
servei per la creació, maquetació, impressió i distribució d’una guia turística del Vallès
Oriental per a públic francòfon així com determinar els aspectes que cal tenir en
consideració en la redacció del Plec de clàusules administratives particulars.
2. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ

L’Àrea de Desenvolupament Local
3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és la creació, maquetació, impressió i distribució d’una guia
turística del Vallès Oriental per al públic francòfon. Aquest servei també inclou el transport
i lliurament del material encarregat fins a la seu del Consell Comarcal, situada a
Granollers, al carrer Miquel Ricomà número 46.
L’abast del servei comprèn les prestacions següents:
Creació:
Redacció en francès dels continguts
Fotografies en color representatives del territori que acompanyin el text
En cas que alguns dels textos no fossin de nova creació, caldrà acreditar la cessió dels
drets d’autor.
Maquetació:
Entre 140 i 150 pàgines
Format: 105 x 155 mm
Impressió:
A color
Tirada: 6.000 exemplars
Encolat
Distribució:
El públic objectiu és el públic francòfon

El preu del contracte inclou la distribució de 1.000 exemplars a diferents punts de
Catalunya que tinguin visitants de parla francòfona.
Tanmateix i tenint en compte que l’objectiu de la contractació del servei és la difusió
turística del Vallès Oriental, el contractista podrà distribuir i vendre 4.000 exemplars als
països de parla francòfona, a un preu no superior als 5 euros per exemplar. Els 1.000
exemplars restants seran lliurats al Consell Comarcal per fer la distribució que consideri
adient.

4. DIVISIÓ PER LOTS

No es divideix l’objecte del contracte en lots perquè la realització independent de les
diverses prestacions que comprenen l’objecte del contracte dificultaria la correcta
execució d’aquest des del punt de vista tècnic.
5. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)

La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent:
Serveis editorials i d’impremta, per tarifa o per contracte:
De 79800000-2 a 79824000-6
De 79970000-6 a 79980000-7
6. COMPETÈNCIA PER A PRESTAR EL SERVEI

L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, en endavant Llei
de Turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del
turisme. Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els
ens i els òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els
organismes que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui
quina sigui llur naturalesa jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a
l’article 3 de la mateixa Llei.
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres,
les atribucions següents:
-

La promoció dels recursos turístics de la comarca.

7. NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA

CONTRACTACIÓ
El Consell Comarcal està duent a terme diferents projectes de treball, promoció i difusió
del sector turístic al Vallès Oriental en coordinació amb els ajuntaments del territori i la
Diputació de Barcelona i no disposa dels mitjans necessaris per poder fer les prestacions
objecte d’aquest contracte.

El Vallès Oriental va acollir l’any 2018 un total de 324 mil turistes a la comarca, que van
generar més de 727 mil pernoctacions. Aquestes dades suposen un 5,1% de l’Entorn de
Barcelona. Des de l’any 2016 la majoria d’aquestes pernoctacions corresponen a turistes
estrangers, la procedència dels quals és principalment França (prop d’un 13% dels
turistes que rebem), seguit per Alemanya i el Regne Unit.
El Pla d’acció 2019 de Turisme Vallès es va aprovar per Decret de Presidència 277, de
21 de desembre de 2018, amb un pressupost de 75.400 euros pel que fa al cost de les
accions, condicionat al finançament de Diputació de Barcelona.
El projecte singular del Pla d’acció 2019 aprovat consisteix en la creació, maquetació,
impressió i distribució d’una guia turística del Vallès Oriental adreçada al públic francòfon.
El fet de disposar d'una guia turística pròpia és l'eina de màrqueting i promoció definitiva
per ser més visibles i millorar el posicionament en origen, on el turista/viatger francòfon
podrà informar-se d’aquesta destinació.
8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació és la Gerència per raó de la competència delegada el 2 de març
de 2005 – BOP de 10 de març de 2005.
9. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte es tipifica com a: Servei
10. FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

La forma de tramitació de l’expedient és: Ordinària.
11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat previst a l’article 159 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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.
12. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de 27.272,73€ euros
(vint i set mil dos-cents setanta-dos amb setanta-tres euros), IVA exclòs. El preu està
format per costos directes i indirectes i es desglossa segons la taula detallada a
continuació en els imports següents:

Costos directes
25.973,84€
Costos indirectes
1.298,89€
Eventuals despeses calculades per a la determinació
del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
27.272,73€ €
IVA (10%)
2.727,27€ €
Pressupost base IVA inclòs
30.000,00 €
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i es consideraran
inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin d’aplicació així com
les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment de les
obligacions previstes als plecs que regeixen aquest contracte.
13. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El contracte es finança a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 43200 22602 del
Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2019 i per a l’exercici
següent en què el contracte sigui vigent, s’assumeix el compromís de dotar l’aplicació
pressupostària corresponent del pressupost de despeses.
El finançament previst és:
Any 2019:
Any 2020:

20.000 euros - Diputació de Barcelona. Gerència de serveis de turisme
10.000 euros – Assignació en concepte de Fons de Foment del Turisme

L’adjudicació d’aquest contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a garantir les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.
14. VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte s’ha tingut en compte per a escollir el procediment de
licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
El mètode aplicat per al càlcul del valor estimat és el següent:
No s’ha tingut en compte la possibilitat de pròrroga.
No es preveuen modificacions del contracte.
De tot l’exposat en resulta que el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA
exclòs, següents:
CONCEPTES
Pressupost durada inicial del contracte
Modificacions
Import per premis o primes a pagar als licitadors
Import de les opcions eventuals

IMPORT
27.272,73€
-------------

Pròrroga/ues
Total del valor estimat del contracte

----27.272,73€

15. DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE

El contracte té una durada inicial de sis mesos, comptadors a partir de la formalització del
document contractual.
16. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, s’estableix l’obligatorietat de l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del
procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o
candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal el Consell Comarcal compta amb els serveis
d’una plataforma de contractació electrònica, Vortal, que permet la presentació i l'obertura
d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el
moment de l'obertura.
17. MESA DE CONTRACTACIÓ

La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent:
Presidència:
La senyora Núria Caellas, tècnica dels serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès
Oriental o en la seva absència el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori.
Vocals:
El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès
Oriental i cap dels Serveis Jurídics, o en la seva absència el senyor Gilbert Niubó Dois,
tècnic superior de serveis jurídics.
La senyora Esperança Colom i Canal, interventora del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, o en la seva absència el senyor Joan Sala Font, tècnic superior d’intervenció.
La senyora Núria Nadal i Ramos, tècnica de turisme de l’Àrea de Desenvolupament
Local, o en la seva absència la senyora Sandra Rodà Vey, tècnica de turisme de l’Àrea
de Desenvolupament Local.

Secretària:
El senyor Jesús Vicenç Martí Escorihuela, administratiu de l’Àrea de Persones i Valors
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o en la seva absència la senyora Lucia Luaña,
tècnica de l’àrea de Persones i Valors.
18. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I

FINANCERA I HABILITACIÓ PROFESSIONAL
La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del contracte
han de disposar és la que a continuació es detalla. Aquesta la podran acreditar mitjançant
el compliment dels requisits següents:
Solvència tècnica i professional
1. Condició de solvència primera:
Experiència en la creació, maquetació, impressió i distribució de Guies de Turisme.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
-

Aportar una relació dels principals serveis efectuats durant els últims tres anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte, indicant el seu import, data i destinatari.

-

Presentar el darrer treball realitzat corresponent al mateix tipus o naturalesa que
correspon a l’objecte del contracte.

Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:
Acreditar que s’ha realitzat, com a mínim, una Guia de Turisme, en els últimes tres anys
i
2. Condició de solvència segona:
Titulació i experiència del personal que es proposa adscriure al servei
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència segona:
-

Per acreditar la titulació: Aportar l’original o la còpia compulsada del/s títols de la
persona o persones dedicades a la creació de la guia.
Per acreditar l’experiència: aportar el/els currículums vitae de la o les persones
que es proposen adscriure al servei de creació de la guia.

Requisits d’admissió de la condició de solvència segona:
-

Acreditar que el personal destinat a dur a terme l’execució del contracte, pel que
fa al servei de creació de la guia, reuneixi els requisits següents: Disposar un

Grau o Llicenciatura relacionats amb TURISME, comunicació, comunicació
audiovisual, màrqueting i comunicació digital o periodisme.
-

Acreditar que la persona o persones dedicades a la creació de la guia disposa o
disposen, com a mínim, de tres anys d’experiència en aquestes funcions.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, i no pugui acreditar la seva solvència tècnica i
professional d’acord amb les condicions de solvència primera descrita anteriorment,
haurà d’acreditar únicament la solvència tècnica i professional segona.
Solvència econòmica
Condició de solvència primera:
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos
professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única:
- Certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la
data de venciment de l’assegurança,
i
- Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos en què sigui procedent, que garanteixi el manteniment de
la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Requisit d’admissió de la condició de solvència única:
El contractista/adjudicatari haurà de justificar, tenir contractat i en vigor la següent pòlissa
d’assegurança següent amb les cobertures següents: Pòlissa de Responsabilitat Civil
General, per sinistre i any; per danys materials, lesions personals i les conseqüències
ocasionades al Consell Comarcal i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb
l’activitat objecte de la licitació.
Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de R.C. Explotació, R.C. Subsidiària, sense
sublímit per víctima.
També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal
19. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ

1. Pel que fa al servei de creació de la guia: fins a 40 punts
-

Qualitat: fins a 20 punts




-

Índex dels continguts, fins a 15 punts
Número de fotografies, fins a 5 punts
Menys de 50 fotografies: 0 punts
De 50 a 60 fotografies: 2 punts
Més de 60 fotografies: 5 punts

Metodologia de les accions proposades: fins a 20 punts


Número de visites a recursos i atractius turístics
Menys de 50 visites: 0 punts
De 50 a 70 visites: 10 punts
Més de 70 visites: 20 punts

Pel que fa al servei de distribució de la guia, fins a 30 punts:

2.

o Nombre de països de distribució, fins a 15 punts
 2 països: 0 punts
 De 3 a 4 països: 10 punts
 Més de 4 països: 15 punts
o Nombre de punts de distribució a cada país, fins a 15 punts
 Fins a 3 tipus de punts de distribució: 5 punts
 Més de 3 tipus de punts de distribució: 15 punts
Pel que fa al servei de maquetació de la guia: fins a 10 punts

3.
o

Disseny i iconografia (fins a 10 punts)

4. Pel que fa a l’oferta econòmica, fins a 10 punts.
Es puntuarà tenint en compte els criteris següents:
Es multiplicarà l’oferta econòmica de cada licitador pel percentatge que presenta
l’oferta esmentada sobre el pressupost base de licitació, i cada licitador obtindrà un
Valor Global.
Per calcular el percentatge que presenta cada oferta presentada sobre el pressupost
base de licitació apliquem la fórmula següent:
Oferta econòmica multiplicada per cent
---------------------------------------------------- = Percentatge
Pressupost base de licitació
El licitador que obtingui el Valor Global menor (sempre coincidirà amb l’oferta més
econòmica) es denominarà licitador L i se li atorgarà la totalitat dels punts d’aquest
criteri.
La puntuació dels altres licitadors (denominats L1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de la
manera següent:

(Valor Global del licitador L) multiplicat per 10
------------------------------------------------------------ = Punts atorgats
Valor Global del licitador (L1, L2, L3, etc.)
Pel que fa a la impressió: fins a 5 punts

5.
o
o

Paper ecològic, 2,5 punts
Nombre d’exemplars de més distribuïts, 2,5 punts

6. Pel que fa a millores: fins a 5 punts
o

Versió digital/App, fins a 5 punts

20. CRITERIS DE DESEMPAT

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte basat, un cop
aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent
dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
en plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major número
de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
21. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
22. COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT

DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que 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, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no adjudicar, renunciï o
desisteixi de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació ha de compensar els
licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin
incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que
l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat
les hores invertides per personal que es dedica a tasques administratives i les hores de
personal que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la
proposta s’han considerat les dades de 2015 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de
dones i homes de cada categoria professional. Aquestes dades les hem actualitzat amb
la previsió d’un 1 % d’increment anual i aplicant una seguretat social del 33% i unes
despeses d’estructura (llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%.
De tot això n’han resultat els preus per hora i categoria professional següents:

CÀRREC

Sou brut
Seguretat
(import de 2016
social
actualitzat amb
(33%)
un 1% anual)

Cost
total

Hores
anuals

Cost
per
hora

Despeses
Cost
d'estructura total per
(12,5%)
hora

Director

51.663,82

17.049,06

68.712,88 1.772,00

38,78

4,85

43,62

Professionals
científics
i
intel·lectuals

33.655,82

11.106,42

44.762,24 1.772,00

25,26

3,16

28,42

Administratiu

21.646,61

7.143,38

28.790,00 1.772,00

16,25

2,03

18,28

Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consell Comarcal ha
de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import màxim que el
Consell Comarcal abonarà per aquest concepte és de 178,66 euros, IVA exclòs. En la
determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 2 hores, a raó de
18,28 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part
d’una persona encarregada de tasques administratives i la dedicació de 5 hores, a raó de
28,42 euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de supervisió.
23. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA I DEL CONTRACTE

Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap
garantia provisional.
Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris
d’adjudicació previstos a l’apartat anterior d’aquest informe, ha de constituir a disposició
de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA.
En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte.
24. TERMINI DE GARANTIA

Es proposa establir un termini de garantia d’un mes des de la data de finalització del
contracte.
25. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES

No hi ha causes previstes per la modificació del contracte
26. PAGAMENT

Periodicitat de presentació de factura:
El servei de creació de la Guia turística ha d’estar finalitzat, com a molt tard, a finals de
2019 i serà quan el contractista podrà presentar la primera factura dels dos terços de
l’import de la contractació.

Un cop finalitzats la resta de serveis objecte de la contractació, podrà presentar la segona
factura per l’import restant.
Detall dels conceptes que han de constar a la factura:
Número d’expedient: X2019006855
1a factura: Creació de la Guia turística del Vallès Oriental per a públic francòfon.
2a factura: Maquetació, impressió i distribució de la Guia turística del Vallès Oriental per a
públic francòfon.
FORMA DE PAGAMENT:
Transferència bancària
27. REVISIÓ DE PREUS

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que 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, no procedeix la revisió de preus del contracte.
28. CESSIÓ DEL CONTRACTE

No es permet la cessió del contracte.
29. CONTRACTES DE TREBALL A SUBROGAR

No procedeix la subrogació de personal
30. SUBCONTRACTACIÓ

El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.
31. OBLIGACIONS ESSENCIALS

El contractista ha de portar a terme les prestacions objecte d’aquest contracte amb la
deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions següents:
a) Nomenar un director d’equip, com a interlocutor, que es relacionarà amb la
persona que a l’efecte determini el Consell Comarcal i assistirà a les reunions que
a tal efecte siguin convocades.

b) A la publicació han d’aparèixer els emblemes del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, TurismeVallès, Costa Barcelona, Diputació de Barcelona i Agència
Catalana de Turisme de Catalunya

c) A tot el material editat ha de sortir la pàgina web www.turismevalles.com
d) L’empresa contractista haurà de respondre els correus electrònics que els faci
arribar el Consell Comarcal en un màxim de 48 hores.
e) A 31 de desembre de 2019 l’empresa contractista haurà d’haver finalitzat les
tasques de creació del contingut de la Guia turística del Vallès Oriental per a públic
francòfon.
f) Un cop adjudicat el contracte, qualsevol modificació en les característiques del
projecte aprovat, o variacions en la interpretació de les clàusules establertes, en
nom del millor compliment de la finalitat de la contractació durant la seva
execució, haurà de ser aprovat per el Consell Comarcal, sense que l’adjudicatària
pugui introduir o executar modificacions sense l’autorització citada.
g) El contractista haurà de lliurar el material encarregat per mitjans electrònics en els
formats digitals a la bústia de correu turisme@vallesoriental.cat i els exemplars
requerits en el punt 3 d’aquest informe, fins a la seu del Consell Comarcal, situada
a Granollers, al carrer Miquel Ricomà número 46, no més enllà de la data de
venciment del contracte.
32. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT

El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental és la persona responsable del
contracte.
El Servei de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament és la unitat de seguiment
encarregada de les funcions d’assistència al responsable del contracte. El Servei de
Turisme podrà fixar reunions periòdiques amb el contractista a la seu del Consell
Comarcal, a les quals aquest ha d’assistir, amb l’objectiu de determinar, analitzar i valorar
les incidències que es produeixin durant l’execució del contracte.
Durant l’execució de les tasques objecte del contracte, el contractista en tot moment, ha
de facilitar al Consell Comarcal la informació i documentació que aquest sol·liciti per tal
de tenir el coneixement total de les circumstàncies en què es desenvolupen les tasques,
així com dels problemes eventuals que puguin sorgir i de les tecnologies, mètodes i eines
utilitzades per resoldre’ls.
33. CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL

CONTRACTE

Clàusula de transparència fiscal
L’adjudicatari i, si escau, els subcontractistes estan obligats a presentar una declaració
responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a
la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

34. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que 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, el contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació o perquè el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del
preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’òrgan de contractació amb un mes
d’antelació.
En cas que es produeixi la suspensió del contracte l’òrgan de contractació ha d’abonar al
contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin seguint les regles
establertes en l’esmentat precepte.
35. INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS

Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari durant l’execució del contracte es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipologia que es detalla a continuació:
Es consideren incompliments lleus:
-

No informar a la persona de referència del Consell Comarcal de qualsevol
incidència que pugui sorgir en l’execució del contracte.

Es consideren incompliments greus:
-

No assistir a les reunions convocades per la persona de referència del Consell
Comarcal

Es consideren incompliments molt greus:
-

No complir amb les obligacions essencials del contracte recollides en el punt 33.

Els incompliments es sancionaran amb les penalitzacions següents:
a) Els incompliments lleus, amb penalitzacions fins a un 5% del preu total del
contracte.
b) Els incompliments greus, amb penalitzacions de més d’un 5% fins a un 7,5% del
preu total del contracte.

c) Els incompliments molt greus, amb penalitzacions de més d’un 7,5% fins a un
10% del preu total del contracte.
36. JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

De conformitat amb allò que disposa l’article 116.4 lletra f) de la LCSP a l’expedient de
contractació s’ha de justificar adequadament la insuficiència de mitjans. A continuació es
procedeix a justificar la insuficiència de mitjans:
a) Insuficiència de mitjans personals:
El Consell Comarcal no disposa de personal per desenvolupar els serveis objecte
d’aquest contracte.
b) Insuficiència de mitjans materials:
El Consell Comarcal no disposa dels mitjans materials per desenvolupar els serveis
objecte d’aquest contracte.
Per tot el que s’ha exposat es considera necessària l’externalització del servei.

Per tant, PROPOSO,

1. Aprovar l’expedient número X2019006855 per a la contractació del servei de creació,
maquetació, impressió i distribució d’una guia turística per a públic francòfon.
2. Declarar la plurianualitat de la despesa

43 43200 22602

APLICACIÓ
TURISME: PUBLICITAT I PROPAGANDA

ANY 2019
ANY 2020
20.000 €
10.000 €

3. Autoritzar una despesa de vint mil euros (20.000 euros) iva inclòs amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 43 43200 22602 del pressupost general d’ingressos i
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2019 i 10.000 euros
a càrrec de l’exercici següent en què el contracte sigui vigent sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les obligacions
derivades del contracte en l’exercici corresponent.
4. Convocar el procediment per a la contractació del servei de creació, maquetació,
impressió i distribució d’una guia turística per a públic francòfon.
5. Traslladar aquest acord a la Intervenció perquè la faci efectiva

Document signat electrònicament.

