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INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria pretén justificar la tramitació del procediment de licitació per a la
contractació del servei de creació, maquetació, impressió i distribució d’una guia turística
del Vallès Oriental per a públic francòfon.
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.
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.
NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ
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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.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
La Gerència del Consell Comarcal en virtut de l’acord del Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, de 2 de març de 2005, publicat en el Butlletí Oficial de la Província
número 59, el 10 de març de 2005, en el qual es delega en la Gerència la competència
per aprovar i adjudicar els expedients de contractació que no sobrepassin la xifra de
60.101,12 euros en els contractes de serveis.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI
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 €
-------------
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Pròrroga/ues
Total del valor estimat del contracte

----27.272,73 €

DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’ha establert respectant el que preveu l’article 29 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.
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP,
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 que permet dur a terme aquesta licitació.
MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb la disposició addicional segona 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, la composició de la Mesa de contractació que es proposa és
la següent:
President/a:
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.
Secretari/a:
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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.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA
Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera que
es detallen a continuació són criteris previstos als article 87 i 90 de la LCSP, tenint en
compte la qualificació del contracte com a servei.
S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 90.1 lletra a) de la LCSP,
corresponent a la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a
màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una experiència
prèvia mínima en la creació, maquetació, impressió i distribució de Guies de Turisme.
D’altra banda, tenint en compte que el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada, s’ha previst un criteri de solvència professional alternatiu que permeti que
les empreses de nova creació, que no disposin de l’experiència mínima exigida, puguin
concórrer a la licitació.
El criteri escollit és el que s’estableix a l’article 90.1 lletra e) de la LCSP, ja que s’ha
considerat el més idoni per acreditar la solvència de l’empresari. Disposar d’una persona
amb la titulació o l’experiència del personal que es proposa adscriure al servei té com a
objectiu garantir la qualitat en la prestació del servei.
Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit com a mitjà per acreditar-la,
el previst a la lletra a) de l’article 87.1 de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar de
forma més adequada la situació i capacitat econòmiques de l’empresari així com la seva
capacitat productiva per poder valorar i determinar la idoneïtat del contractista per
assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una execució.
Finalment, tots els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del
contracte i són proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han
determinat amb l’objectiu de permetre la màxima concurrència i participació de la petita
i mitjana empresa en aquest procediment, ja que aquesta és la que configura
majoritàriament el teixit econòmic i productiu del territori.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Tal i com determina l’article 145 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, l’adjudicació del contracte es realitza utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu.
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Aquesta millor relació qualitat preu s’avalua de conformitat amb criteris econòmics i
qualitatius que són els següents:
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

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

3. Pel que fa al servei de maquetació de la guia: fins a 10 punts
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
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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.)
5. Pel que fa a la impressió: fins a 5 punts
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

Entre els criteris d’adjudicació qualitatius s’han incorporat aspectes mediambientals.
Els criteris d’adjudicació establerts s’han determinat amb l’objectiu de permetre obtenir
un servei de gran qualitat que respongui al millor possible a les necessitats del contracte.
Tots els criteris d’adjudicació que s’han establert estan vinculats a l’objecte del contracte,
respectant els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, i no
permeten conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.
D’altra banda, la formulació dels criteris d’adjudicació garanteixen que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva. En tot cas, els plecs preveuen que la
Mesa de contractació sol·liciti l’aclariment de les ofertes amb la finalitat de comprovar
de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb el fi d’avaluar si les
proposicions compleixen els criteris d’adjudicació.
GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA
Per a participar en la licitació 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, ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un
5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA.
COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT DEL
CONSELL COMARCAL
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
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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 d’aquest contracte, el Consell Comarcal 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 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:
Sou brut (import
Seguretat
de 2016
social
actualitzat amb
(33%)
un 1% anual)

CÀRREC

Director
Professionals
intel·lectuals
Administratiu

científics

i

Cost
total

Hores
anuals

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

Cost
total
per
hora

51.663,82 17.049,06 68.712,88 1.772,00 38,78

4,85 43,62

33.655,82 11.106,42 44.762,24 1.772,00 25,26

3,16 28,42

21.646,61

2,03 18,28

7.143,38 28.790,00 1.772,00 16,25

RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
De conformitat amb l’obligació prevista a l’article 62 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 com a responsable del contracte la Gerència del
Consell Comarcal.
Les funcions que ha de desenvolupar la persona responsable del contracte són les
descrites al Plec de clàusules administratives particulars.
El Servei de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Local és la unitat de seguiment
encarregada de les funcions d’assistència al responsable del contracte.
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Tal i com determina l’article 149 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 els plecs s’han de fixar els paràmetres objectius, referits a l’oferta en
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el seu conjunt, que han de permetre identificar els casos en què una oferta es considera
anormal.
Tenint en compte que hi ha més d’un criteri d’adjudicació, el mètode de càlcul de les
ofertes anormalment baixes proposat a l’informe de motivació de la licitació emès pel
cap de l’Àrea de Desenvolupament Local no s’ajusta als requeriments de la LCSP pel
que fa a la determinació de paràmetres que tinguin en compte l’oferta en el seu conjunt.
Així, en el Plec de clàusules administratives particulars s’han previst uns altres límits i
paràmetres objectius que serveixen per determinar les ofertes anormalment baixes
seguint els requeriments de la LCSP.
CRITERIS DE DESEMPAT
S’ha optat, en cas d’empat entre vàries ofertes un cop aplicats els criteris d’adjudicació,
per preveure com a criteris de desempat aquells previstos a la LCSP a l’article 147.2.
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord del
Consell Comarcal 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 al Consell
Comarcal amb un mes d’antelació.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es proposa cap supòsit de modificació que s’hagin de preveure al plec.
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.
L’esmentat article a l’epígraf 2 disposa que prèvia justificació a l’expedient i de
conformitat amb el que estableix el Reial decret al que fan referència els articles 4 i 5 de
la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, la revisió
periòdica i predeterminada de preus només es podrà dur a terme en els contractes
d’obra, en els contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de
les administracions públiques, en els contractes de subministrament d’energia i en
aquells altres contractes en els que el període de recuperació de la inversió sigui igual
o superior a cinc anys.
Cal fer avinent que el servei objecte d’aquesta contractació no reuneix cap dels supòsits
previstos a la norma esmentada per ser objecte de revisió.
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SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació.
SUBROGACIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL
No es preveu.
INFRACCIONS I PENALITZACIONS
D’acord amb l’article 192 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,
es preveu la possibilitat d’imposar penalitats.
El plec de clàusules administratives particulars el règim de penalitats aplicable durant la
prestació del servei.
CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
S’estableix com a condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP: el
contractista 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.
PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN LA REDACCIÓ DELS PLECS
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la senyora
Helena Iserte Rovira, tècnica dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques són la senyora Núria
Nadal Ramos, tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Local.
INFORMACIÓ SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
HABILITADA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
La presentació de les proposicions s’ha de fer a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL a l’enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental.
El proveïdor de la plataforma certifica que compleix amb l’Esquema nacional de

seguretat i garanteix que una vegada presentada la proposició a través de la plataforma

10

es generarà un avís de recepció electrònic amb segell de temps que garantirà la data,
hora i contingut de l’oferta.
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen contracte.
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