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1. Informe de necessitat
1.1 Mitjançant Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, publicada al DOGC nº7381, de 31 de maig, es va seleccionar
l’Operació “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, com a beneficiària del
cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb codi
d’operació G003-000863, amb un pressupost total de 2.154.192,48 € (IVA inclòs).
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El projecte fou aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp en data 15 de juny de 2016, mitjançant
acord de la Junta Comarcal de Govern.
1.2. L’operació conforma un projecte turístic, l’objecte del qual és la restauració, recuperació i
revalorització de part del patrimoni històric i cultural de la comarca per tal d’ampliar l’oferta
turística cultural i patrimonial de la comarca de l’Alt Camp i fer-la més competitiva, atractiva i de
qualitat. Els municipis participants són: Alcover, Figuerola del Camp, el Pla de Santa Maria,
Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vila-rodona i l’EMD de Picamoixons.
1.3 Els objectius principals de l’operació són els que es detallen:


Restauració, recuperació i revalorització del patrimoni històric i cultural de la comarca.



Ampliació de l’oferta turística, cultural i patrimonial de l’Alt Camp.



Fer de l’Alt Camp una comarca competitiva, atractiva i de qualitat.



Esdevenir una destinació turística de l’interior de la Costa Daurada.



Tenir una oferta turística estructurada a nivell de comarca.



Vincular els municipis perquè apostin per al turisme com a font d’ingressos.

1.4 Les actuacions que s’hauran d’executar amb la finalitat d’assolir els objectius esmentats, es
detallen al projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, i inclouen:
a) Actuacions de foment del patrimoni dels municipis de l’Alt Camp, amb la realització
d’inversions en infraestructures.
b) Actuacions de suport a l’execució del projecte que inclouen les campanyes de promoció
dels diferents recursos turístics, l’edició de materials gràfics i el pla de comunicació a
mitjans.
1.5 L’execució de les actuacions de promoció i difusió del projecte “Alt Camp: Història i Patrimoni,
les arrels d’una terra” exigeix la contractació de mitjans externs especialitzats, d’acord amb els
requisits per al procediment de licitació establerts a 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 (en endavant,
LCSP).
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2. Objecte del Contracte
2.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’elaboració de les campanyes de promoció
del projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, l’edició dels materials
publicitaris i la seva difusió a través del pla de comunicació.
Aquest conjunt d’accions estableixen una estratègia de comunicació unificada i integradora que
reforça l’oferta turística cultural i patrimonial de la comarca, aprofita les sinergies de les marques
turístiques de la Ruta del Cister i la Costa Daurada i s’alinea amb les recomanacions de l’Agència
Catalana de Turisme definides al pla estratègic 2018-2022.
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Per a la realització d’aquests serveis s’han establert mesures de contractació pública sostenible.
2.2 Aquests serveis són imprescindibles per satisfer les necessitats descrites anteriorment,
perquè





permeten la difusió de l’oferta turística, cultural i patrimonial de l’Alt Camp.
promocionen els espais rehabilitats com a destinació turística de l’interior de la Costa
Daurada.
inclouen peces publicitàries comarcals per estructurar i potenciar l’oferta turística
actual.
promocionen les activitats turístiques relacionades amb el projecte per tal de
recuperar la inversió a mitjà / llarg termini.

Per tant, d’acord amb el contingut de l’article 116.4 e) de la LCSP, l’objecte del contracte té una
relació directa, clara i proporcional amb la necessitat descrita anteriorment.

3. Idoneïtat
3.1 El marc competencial de les comarques ve delimitat als articles 9.4 i 85 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; 25 a 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 164 i 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb aquest marc jurídic, correspon al Consell Comarcal de l’Alt Camp prestar les
competències que li atribueixen les lleis sectorials del Parlament, les que li deleguin o encarreguin
de gestionar la Generalitat, la Diputació provincial i els municipis; realitzar activitats i prestar serveis
públics d’interès supramunicipal i assegurar i vetllar pel bon funcionament dels serveis públics
municipals que es presten al territori i per l’exercici adequat de les competències municipals amb
nivells de qualitat homogenis, d’acord amb els principis de subsidiarietat i cooperació locals,
complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana que concretin al
programa d’actuació comarcal.
3.2 L’art.70 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix les atribucions que
corresponen als consells comarcals, sense perjudici de les competències establertes per la
legislació local, entre les quals destaquem:





Declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests
recursos i, si s’escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.
La promoció dels recursos turístics de la comarca.
La creació i sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística.
La participació en el procés d’elaboració del Pla de Turisme de Catalunya.
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3.3 El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Camp per al període 2015-2019
aprovat definitivament en la sessió plenària de 8 de febrer de 2017, recull, dins l’àmbit de les
relacions institucionals, el servei d’assistència als municipis que inclou la gestió de projectes
mancomunats.
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3.4 Tenint present que les actuacions incloses a l’operació “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels
d'una terra” incideixen en béns de titularitat municipal i que el beneficiari del finançament FEDER
és el Consell Comarcal de l’Alt Camp, els ens locals participants en l’operació en data 7 de febrer de
2018 varen signar el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte “Alt Camp, història i
patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional
(programa operatiu FEDER 2014-2020), per tal d’articular les atribucions i responsabilitats de
cadascuna de les parts, a fi de garantir l’execució efectiva de les actuacions i l’obtenció del
cofinançament.
D’acord amb la clàusula 4.3.b) del conveni, correspon al Consell Comarcal de l’Alt Camp «Executar
la despesa d’acord amb els procediments de contractació pública i els criteris d’execució de la
despesa previstos en el marc dels ajuts FEDER» i concretament «Preparar i tramitar l’expedient de
contractació de totes les actuacions, inclosa la redacció i aprovació dels plecs de clàusules, i
adjudicar-ne els contractes.»
Per tant, l’objecte del contracte s’adequa a l’àmbit material d’actuació del Consell Comarcal
de l’Alt Camp i al conveni de col·laboració firmat pels ens locals participants en el projecte
FEDER.

4 Lotització
D’acord amb l’article 99.3.b de la LCSP, l’objecte del contracte no es divideix en lots per raons
tècniques de coordinació i de rendibilitat econòmica dels treballs a desenvolupar, així com criteris
de qualitat i homogeneïtzació dels missatges i l’elecció dels diferents canals de comunicació. Per
garantir la coherència gràfica i la coherència dels lemes publicitaris, així com l'estil de redacció, cal
que tota la campanya es porti a terme per part d’un mateix equip professional.
La majoria de continguts estan intrínsecament relacionats entre ells i es requereix un tractament
unitari de totes les prestacions per conformar una unitat de creació. A títol d’exemple, les notes de
premsa i els tríptics de cada intervenció, les explicacions i imatges del mapa comarcal i les
explicacions i imatges de la guia comarcal presenten lligams en comú, estètics i redaccionals.
Els continguts d'unes peces depenen de les altres i es presenten juntes a les fires i als actes
promocionals, de manera que en termes de qualitat cal garantir la cohesió i la integritat de la
campanya mitjançant la no divisió en lots.
Per donar valor les activitats turístiques de cada emplaçament i, al mateix temps, fer una tasca
d'integració de recursos gràfics i d'informació que ara està dispersa, és imprescindible que les
falques de ràdio convidin a buscar més informació a Internet i que les xarxes socials convidin a
veure el vídeo, de manera que tots els canals de comunicació utilitzats respirin el mateix to i parlin
en el mateix llenguatge i es reforcin els missatges.
En termes econòmics, treballar amb un sol equip, permet simplificar els processos de coordinació
i els processos de validació de propostes, si bé la principal justificació es troba en garantir la qualitat
i la consolidació d'una imatge comuna, la qual cosa requereix que els missatges publicitaris facin
sinergia i tinguin coherència entre ells.
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Per altra banda, les obres d’infraestructura tenen un calendari d’execució que pot variar i que afecta
directament al calendari de publicació dels articles de premsa i les peces publicitàries als diferents
mitjans de comunicació, i, per tant, es fa impossible dividir en lots la creativitat i la compra de
mitjans, perquè comportaria una coordinació entre empreses molt complexa i s’incrementaria el
risc d’incompliment de terminis.
En definitiva, l’execució d’un projecte d’aquesta complexitat requereix treballs molt especials i
específics, tots ells interrelacionats en totes les fases del procés, i per tant s’han de produir sota la
responsabilitat d’una única empresa contractista especialitzada en l’execució de projectes similars.

5. Tipus de contracte
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Contracte de serveis, d’acord amb la definició continguda a l’article 17 de la LCSP.

6. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada de TRENTA (30) MESOS, a comptar des de la data de formalització
del contracte o bé des de la data que s’estableixi en el mateix.
Aquest període de 30 mesos es justifica perquè algunes de les creativitats de promoció
exigeixen que les inversions en infraestructures estiguin acabades, mentre que d’altres peces
publicitàries es poden treballar amb antelació. Tanmateix també hem previst que algunes
obres es puguin endarrerir i hem deixat uns mesos de marge.
D’acord amb l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, les operacions seleccionades han d'estar executades i
pagades el 31 de desembre de 2020, si bé es preveu la possibilitat de pròrroga fins al 2023.
Aquest contracte s’emmarca dins d’aquest període d’execució del projecte FEDER.

7. Insuficiència de mitjans humans
El Consell Comarcal de l’Alt Camp no disposa mitjans humans especialitzats per a portar a terme
els serveis objecte del contracte.
Les tasques a desenvolupar consisteixen en la redacció, el disseny gràfic, l’edició de vídeo, les
locucions de ràdio i la maquetació de textos per a mitjans online, la contractació de mitjans,
les relacions públiques i la impressió de materials gràfics.
L’àmbit d’actuació del Consell Comarcal de l’Alt Camp se circumscriu bàsicament a la prestació de
serveis supramunicipals, que són serveis que, com a norma general, es troben determinats per la
legislació sectorial o per conveni i que impliquen tant ingressos com despeses en el pressupost
corrent (capítols I a V de la classificació econòmica). Són aquests serveis, que formen part de la
despesa corrent, els que determinen, com és lògic, l'estructura de recursos humans de l'entitat,
tant en quantitat com en qualitat dels diferents perfils laborals i tècnics necessaris.
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El projecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra" té la finalitat de desenvolupar
serveis de caràcter mancomunat per als municipis i és un projecte d'inversió en el que es canalitzen
actuacions municipals, però té un caràcter extraordinari respecte les funcions i competències
habituals d’aquest Consell Comarcal.
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1- Es tracta d'una operació seleccionada en una convocatòria relativament extraordinària, en la
que s'atribueix al Consell Comarcal de l’Alt Camp la potestat de presentar projectes comarcals
que incloguin iniciatives dels municipis, quan la majoria d'aquests no podien accedir als
esmentats ajuts perquè no tenien la mínima massa crítica d'habitants, en aquest cas 20.000.
En el cas de l'operació presentada pel Consell comarcal de l'Alt Camp, cap municipi podria
presentar candidatura directa a l'ajut FEDER dels eixos 4 i 6.
2- Té caràcter puntual, en el sentit de què aquest tipus de convocatòria - amb aquestes condicions
tan concretes - pot no reproduir-se en el futur, per tant tampoc és segura que més enllà de
l'execució d'aquesta operació pugui tornar-se a produir la selecció d'un projecte similar.
3- És un projecte d'inversió, que recau principalment sobre una despesa del capítol VI del
pressupost. Per tant no es tracta en cap cas d'unes despeses corrents relacionades amb un
servei que per mandat de la legislació o acords amb els municipis s'hagi de portar a terme a
partir d'un determinat moment. S'incideix, de nou, en el caràcter puntual i extraordinari del
projecte.
4- A la plantilla del Consell Comarcal no hi ha cap plaça de tècnic/a de comunicació.
Per tot plegat el Consell Comarcal de l’Alt Camp no té ni l’estructura, ni la capacitat per executar el
projecte des del punt de vista tècnic, ni pot desenvolupar una estructura suficient atès el seu
caràcter puntual i extraordinari, motiu pel qual es manifesta una insuficiència de medis que
recomana recórrer a l'externalització dels serveis que comprenen l'operació.

8. Codificació
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels
contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV, són:
CPV: 79341000-6
CPV: 79341400-0

Serveis de publicitat
Serveis de campanyes de publicitat

La codificació de productes per activitats d’acord amb el Reglament (CE) 451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística
de productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, és:
CPA: 73.11 Serveis d'agències de publicitat.

9. Subrogació en contractes de treball

_____ ___

D’acord amb l’objecte del contracte, no hi ha personal a subrogar.
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10. Reserva de contractes
No es preveu la reserva, d’acord amb la Disp. Addicional 4ª de la LCSP

11. Pressupost base de licitació (P.B.L)
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El pressupost base de licitació global és de CINQUANTA MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SET
CÈNTIMS (50.128,07 €) més l’IVA al tipus vigent (21%), per import de DEU MIL CINC-CENTS VINT-ISIS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (10.526,89 €), és a dir, el pressupost total de licitació és de
SEIXANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (60.654,96
€), IVA inclòs.
El pressupost base de licitació, d’acord amb allò previst a l’article 100 de la LCSP, es desglossa de la
següent manera:

Concepte

Import

Costos directes:
Costos de personal:
Treballadors adscrits al servei (costos salarials)

9.330,85 €

Altres costos directes:
Compra d'espais publicitaris

14.000,00 €

Matèria primera d'impressió gràfica

2.400,00 €

Producció audiovisual (gravació i edició)

5.000,00 €

Despeses de relacions públiques

1.247,86 €

Amortització

877,24 €

Altres costos d'explotació

3.243,29 €
Total costos directes:

36.102,24 €

Costos indirectes:
Costos generals

11.163,52 €

Costos financers d'oportunitat (FCCoM)

235,60 €

Benefici industrial

2.626,71 €
Total costos indirectes

14.025,83 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (sense IVA)

50.128,07 €

IVA

10.526,89 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (amb IVA)

60.654,96 €
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Per calcular el pressupost base de la licitació utilitzem el mètode conegut com a
« Mètode Juan Carlos Gómez Guzmán»
consultat a:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/calcul-pressupost-licitacio
o al seu blog personal: http://auditoriadecostes.blogspot.com
COSTOS DIRECTES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

Per calcular el Pressupost Base de la Licitació (PBL), primer s’han estimat les hores de dedicació
dels membres de l'equip, fent servir la nostra experiència prèvia en la promoció de “La Ruta del
Cister” (www.larutadelcister.info) .
Per saber la categoria professional i fer el càlcul de la jornada anual s’han utilitzat les dades del
Conveni col·lectiu del sector d'empreses de publicitat de 2016, descrit a la resolució del 3 de febrer
de 2016, de la Dirección General de Empleo, publicada al BOE Num. 35 de dimecres 10 de febrer
de 2016, https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf

Estimació de les dedicacions segons la categoria professional:
Categoria professional

Nivell salarial

Estimació d’hores

Cap de projecte

Nivell 3

110

Redactor/a – Copy Sènior

Nivell 3

250

Director/a Art Sènior

Nivell 3

250

Càlcul de la jornada anual:
El conveni estableix una jornada de 37,5 hores/setmana (que són 7,5 hores/dia) entre l'1 de
setembre i el 30 de juny i una jornada de 35 hores /setmana (que són 7 hores/dia) entre 1 de juliol
i el 31 d'agost.
Calculat per a l'any 2020:
Període

Dies laborables Jornada diària Hores laborables

Del 1/1 al 30/6

125

7,5

937,5

Del 1/7 al 31/8

44

7

308

Del 1/9 al 31/12

85

7,5

637,5
Total: 1883

vacances
15 de gener: dia de la publicitat
15 d’agost
Altres festes autonòmiques
2 festes locals

Dies Hores/jornada Hores no laborables
22
7,25
159,5
1
7,5
7,5
1
7
7
11
7,5
82,5
2
7,5
15
271,5
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Hipòtesis sobre els dies de vacances:
El conveni col·lectiu suggereix als treballadors i treballadores que facin vacances entre l'1 de juny
i el 30 de setembre. La nostra hipòtesi és que agafaran la meitat de les vacances quan la jornada
laboral és de 37,5 hores i l'altra meitat quan la jornada és de 35 hores i per tant hem calculat una
jornada laboral diària mitjana de 7,25 hores/dia.
També suposem que les dues festes locals i les autonòmiques estan en període de jornada laboral
de 37,5 hores setmanals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

Hores anuals laborables: 1883 – 271,5 = 1611,5

Per calcular els costos directes de personal s’ha fet servir la taula salarial actualitzada a juliol de
2019: acord en matèria salarial per al 2019 del Conveni col·lectiu del sector d'empreses de
publicitat, resolució del 17 de juliol de 2019, de la Dirección General de Trabajo, publicada al BOE
Num. 181 de 30 de juliol de 2019, https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-201911177.pdf
Els tres perfils professionals de l'equip de treball estan al mateix nivell salarial (Nivell 3) i tenen un
sou brut anual de 18.780,26 €.
Al conveni col·lectiu esmentat no consta que hi hagi diferències salarials per raó de gènere.

A aquest salari s'hi ha d'afegir la quota patronal:
Contingències Contingències Contingències Atur
comuns
professionals professionals
càrrec
del a càrrec de
treballador
l'empresa

Formació
Fogsa
Professional

Total

23,60%

0,60%

31,25%

0,75%

0,60%

5,50%

Per tant ens queda:

Preu hora Estimació (h) Cost estimat
Cap de Projecte

15,30 €

110

1.683,00 €

Redactor/a – Copy Sènior 15,30 €

250

3.825,00 €

Director/a Art Sènior

250

3.825,00 €

15,30 €

9.333,00 €
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0,20%

Per a calcular el Pressupost Base de la Licitació, fem servir la mediana (quartil 2 / q2) de la ràtio
R02 «Costos de personal / Xifra de negocis» de les empreses de publicitat (CNAE M731) de menys
de 2 milions d'euros de xifra neta de negocis, segons les dades del 2017 publicades pel banc
d'Espanya (http://app.bde.es/rss_www/Ratios ).
El quartil Q2 té un valor de 24,87. Aquest valor té en compte tant el salari com la seguretat social,
però inclou tant els costos directes de personal com els costos indirectes de personal.
Sabem que les agències de publicitat operen en un sector molt intensiu en mà d'obra, però per
determinar el percentatge de despeses de personal directes hem consultat tres agències i hem
obtingut, com a mitjana, que gairebé el 75% dels costos de personal són directes i la resta són
costos de personal indirectes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per tant, la ràtio a aplicar és, doncs, el resultat de multiplicar R02 * percentatge de mà d’obra directa
= 24,87 * 74,86253...% i té un valor del 18,61831...%
De manera que el P.B.L. (Pressupost Base de la Licitació) sense IVA és:
P.B.L. = cost estimat de personal directe / ràtio de personal directe =
= 9.330 / 0,1861831 = 50.128,07 €
P.B.L. = 50.128,07 € + IVA
Un cop tenim el P.B.L. passem a desglossar les altres partides.
Per evitar que desquadrin els cèntims d’euro a causa dels decimals dels percentatges, els
arrodonim tots a dos decimals.
Veiem que els costos de personal representen, doncs, el 18,62% del P.B.L. i per tant resulta:
Mà d'obra directa = 9.330,85 €
Un cop tenim la mà d’obra directa, hem d’estimar els costos directes de material. Tenint en compte
la nostra experiència prèvia al contractar peces publicitàries per promocionar la marca turística “La
Ruta del Cister” (www.larutadelcister.info) i fent consultes a les pàgines web de diversos mitjans de
comunicació de característiques similars a les especificades al Plec de Prescripcions Tècniques per
obtenir les tarifes d’inserció d’anuncis, monografies i falques de ràdio.
Compra d’espais publicitaris

14.000 €

Matèria primera d’impressió

2.400 €

Producció audiovisual (gravació i edició)

5.000 €

Relacions públiques

1.250 €
Total:

22.650€

El valor total dels costos directes de material és de 22.650 euros i representa un percentatge que,
arrodonit, és del 45,18%. Si apliquem aquest percentatge al P.B.L. obtenim:
Costos directes de material = 22.647,86 €
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Per a calcular els Altres costos directes d'explotació (exceptuant les amortitzacions) fem servir la
mediana (quartil 2 / Q2) de la ràtio: R14 que és del 6,47 i l'apliquem al P.B.L.
Altres despeses directes= R14* P.B.L. = 6,47% * 50.128,07 = 3.243,29 €
Altres costos directes d'explotació = 3.243,29 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

Per calcular les amortitzacions, necessitarem la mediana (quartil 2 / Q2) de la ràtio: R01 «Valor
afegit / Xifra neta de negocis», per a empreses de publicitat (CNAE M731) de menys de 2 milions
d'euros de xifra neta de negocis, segons les dades del 2017 publicades pel Banc d'Espanya
(http://app.bde.es/rss_www/Ratios). El valor de la ràtio R01 és 34,45.
Amortitzacions = 1 – ràtio R01 - % costos de personal directe - % de cost dels materials directes=
100% – 34,45% - 18,62% – 45,18% = 1,75%
I apliquem aquest percentatge al P.B.L. :
Amortització = 1,75% * 50.128,07 = 877,24 €
Amortització = 877,24 €
COSTOS INDIRECTES
Passem ara a calcular el benefici industrial fent servir la mediana (quartil 2 / Q2) de la ràtio: R03
«Resultat econòmic brut / Xifra neta de negocis», per a empreses de publicitat (CNAE M731) de
menys de 2 milions d'euros de xifra neta de negocis, segons les dades del 2017 publicades pel Banc
d'Espanya (http://app.bde.es/rss_www/Ratios). El valor de la ràtio R03 és 5,24.
Apliquem aquesta ràtio al P.B.L. i obtenim: 5,24% * 50.128,07 = 2.626,71 €
Benefici industrial de: 2.626,71 €

Per a calcular el cost financer d'oportunitat (FCCoM "facilities capital cost of money", que son els
únics financers que la llei permet imputar al contracte), sumarem aquests dos costos financers
d'oportunitat:
1) Immobilitzat: R14 / R16 x I.L.D = 6,47% / 129,82% * 3% = 0,15%
2) Circulant: R20 x I.L.D = 10,80% * 3% = 0,32%
Les ràtios tenen els valors:
R14 = 6,47 «Immobilitzat material / Total actiu»
R16= 129,82 «Xifra neta de negocis / Total actiu»
R20= 10,80 «Capital circulant / Xifra neta de negocis»
i l'interès legal del diner (I.L.D.) vigent en aquests moments és del 3%.
Cost financer d'oportunitat (FCCoM) = Immbilitzat + Circulant
Cost financer d'oportunitat (FCCoM) = 0,15% + 0,32% = 0,47%
I apliquem aquest percentatge al P.B.L. : 0,47% x 50.128,07 € = 235,60 €
Cost financer d'oportunitat (FCCoM): 235,60 €
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I ara ja només ens falta calcular els costos d'estructura:
Costos generals d'estructura = 100% - Costos directes de personal - Costos directes de material –
Altres costos directes d'explotació – Amortitzacions - Cost financer d'oportunitat (FCCoM) - Benefici
industrial
Costos generals d'estructura = 100% -18,62% -45,18% -6,47% -1,75% -0,47% -5,24% = 22,27%
i quan apliquem aquest percentatge al P.B.L., obtenim que: 22,27% x 50.128,07 € = 11.163,52 €
Costos generals d'estructura: 11.163,52 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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12. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de CINQUANTA
MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB 7 CÈNTIMS (50.128,07 €)
El mètode de càlcul per a la determinació del V.E.C., és el següent:
Import del contracte: 50.128,07 €
Import possibles pròrrogues: - €
Import modificacions previstes en plecs (article 204 de la LCSP): - €
Total valor estimat del contracte: 50.128,07 €

13. Revisió de preus
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que disposa
l’article 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de 30 de març,
de desindexació de l’economia espanyola.

14. Finançament. Repercussions econòmiques del contracte
El contracte és finançat mitjançant la subvenció FEDER sobre la despesa finalment elegible (IVA no
inclòs) i la part restant més la part de l’IVA l’assumeixen els ajuntaments de la comarca, d’acord
amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Camp i els ajuntaments
participants per a l’execució del projecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra”
signat el 7 de febrer de 2018.

15. Règim d’abonaments
Els abonaments es faran amb caràcter periòdic, de forma trimestral, a raó del 10% del preu
adjudicat, amb un total de 10 pagaments.
A cada factura, a més del detall de les tasques realitzades, hi haurà de constar el número
d’expedient del contracte i el títol de l'apartat del contracte que correspongui, codificat amb
aquesta numeració:
2.1 CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL PROJECTE
2.2 EDICIÓ DE MATERIALS
3.1 PLA DE COMUNICACIÓ
Aquest sistema de codificació dels abonaments facilita la justificació de la subvenció FEDER.
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16. Procediment de licitació o tramitació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert de conformitat amb els arts. 131.2 i 156 a 159 de la LCSP.
Subjecte a regulació harmonitzada: NO
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

17. Selecció de les empreses
17.1 Habilitació professional o empresarial:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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No s’exigeix
17.2 Solvència econòmica i financera:
Ateses les característiques del contracte, l’acreditació de la solvència econòmica i financera
s’estableix d’acord amb el criteri general l’article 87.3.a de la LCSP:
Criteri únic: volum anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte del contracte, referit a l’any de major
volum dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d’inici d’activitat, per import
mínim de 30.076,84 €.
El volum anual de negoci mínim està calculat amb aquesta fórmula:
Valor Estimat del Contracte anualitzat x 1,5
Com que el V.E.C. és de 50.128,07 € i la durada màxima del contracte és de trenta (30) mesos:
V.E.C = 50.128,07 /30 x 12 x 1,5 = 30.076,84 €.
17.3. Solvència tècnica
D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació amb l’acreditació de la seva solvència
tècnica i professional:
Criteri únic: caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels darrers 3 (tres) anys.
Per tal de determinar que un treball o servei és de naturalesa anàloga a la que constitueix l’objecte
del contracte, caldrà acreditar haver realitzat serveis d'agència de comunicació (tant per al sector
públic o privat) de temàtica turística i/o patrimonial d'una zona d'alta incidència turística amb més
de 12.000 habitants.
Justificació: el projecte Alt Camp: Història i patrimoni, les arrels d’una terra és la inversió més
important en dinamització turística que s'ha fet mai a la comarca. Amb aquesta operació es
reforça i potencia l’actual i consolidada Ruta del Cister, i s’aprofiten les sinergies turístiques
de la marca Costa Daurada. Aquest conjunt d’actuacions estableixen l’estratègia unificada i
integradora de la comarca per tal de contribuir a reforçar l’oferta turística cultural i
patrimonial del territori.
Amb aquesta operació es realitza una aposta de futur per al foment i dinamització econòmica,
generant un creixement de l’ocupació laboral que permetrà revertir la tendència de
despoblació que pateixen els pobles de la zona i garantir l’equilibri territorial.
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Els 8 municipis que participen han cercat una fórmula de cooperació i aliança estratègica com
a via per guanyar visibilitat, espai i compromís i tenir una posició activa en el desenvolupament
turístic de la zona, ja que també contempla actuacions de màrqueting i d'innovació
tecnològica enfocades a difondre tots els punts d'interès turístic de l'Alt Camp i té la intenció
d'involucrar la resta de municipis, així com als diversos agents turístics de la comarca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L’objecte del contracte compren la promoció turística d’una zona molt extensa (538 Km 2) amb
una població total de més de 44.000 habitants. Atès que les tasques a executar inclouen també
l’assessorament estratègic, cal que l’empresa contractista tingui experiència en promoció del
turisme i/o valorització del patrimoni en un àmbit geogràfic similar al nostre.
El projecte d’ampliació i millora de l’oferta turística cultural de l’Alt Camp contribueix a
l’acompliment d’objectius compartits i conjunts per al foment turístic de la comarca, a partir
de l’execució de diferents actuacions distribuïdes arreu del territori que aporten valor i
infraestructures comunes que, sumades a l’oferta turística actual, posaran al mercat turístic 8
espais monumentals i 3 centres d’interpretació a l’aire lliure.
Per altra banda, la col·laboració mantinguda per fer possible el projecte i decidir l’enfocament
general, les línies estratègiques i les accions i actuacions a desplegar ha estat molt intens a i fa
que aquest projecte requereixi una visió integral del desenvolupament del turisme cultural a
la comarca. I ens hi juguem molt, perquè per primer cop hi ha un consens entre un nombre
significatiu de municipis per a impulsar i vertebrar aquesta iniciativa de revitalització
econòmica de la zona i la campanya de difusió ha d’estar a l’altura. Com a exemple, per fer la
guia turística de la comarca o un mapa amb els punts d’interès, ens caldrà un assessorament
que requereix una experiència contrastada, perquè si el contingut no és encertat, per més
disseny gràfic que hi posem no donarà resultats.
Ens cal una perspectiva molt enfocada a la millora del posicionament turístic i, per això,
demanem que l’empresa adjudicatària acrediti, com a mínim, haver realitzat:
-

Una campanya gràfica amb un pressupost superior a 7.000 € anuals.

-

La gestió i inserció de publicitat en mitjans offline, amb un pressupost de publicitat (sense
incloure el FEE de l'agència) superior a 5.000 € anuals.

-

Insercions publicitàries online a Google Ads i/o Facebook Ads o serveis similars amb un
pressupost de publicitat (sense incloure el FEE de l'agència) superior a 1.500 € anuals.

-

Organització d'una roda de premsa que hagi aconseguit publicar la informació en algun
mitjà autonòmic.

-

Un audiovisual de com a mínim 3 minuts.

-

Experiència en la gestió d'alguna xarxa social amb més de 800 seguidors.

Per acreditar aquesta experiència, els certificats o documents corresponents hauran d’identificar
les dades següents:
-

Breu descripció del projecte o feines realitzades.

-

Import del projecte executat (sense IVA).

-

Dates d’execució de la prestació, durada, destinatari, temàtica dels mateixos (turística i/o
patrimonial), el tipus de tasca realitzada de les esmentades anteriorment i, en el cas dels
vídeos, també s'indicarà la duració de la peça i l'enllaç per a visionar-los o, si no estan
online, se'ns facilitaran els vídeos en un suport digital.
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17.4. Requeriments d’adscripció de mitjans personals i/o materials
17.4.1 L’equip de treball adscrit al contracte estarà integrat com a mínim per les següents tres (3)
persones amb les següents titulacions, d’acord amb el punt 3 del Plec de Prescripcions Tècniques:
1) Redacció de textos:
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Funció: redactar els textos i fer els guions del vídeo i de les locucions de ràdio.
Titulació: la persona que haurà d’estar en possessió d'alguna de les següents
titulacions universitàries, màsters o postgraus: periodisme, ciències de la
informació, filologia catalana, publicitat i relacions públiques, màrqueting digital,
comunicació audiovisual o titulació equivalent.
Acreditació documental: aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic.

2) Disseny gràfic




Funció: fer el disseny gràfic de totes les creativitats.
Titulació: la persona que haurà d’estar en possessió de la titulació universitària,
màster o postgrau en disseny gràfic o titulació equivalent.
Acreditació documental: aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic.

3) Coordinació del projecte:




Funció: és la persona encarregada de la coordinació del projecte i de garantir la
coherència gràfica i redaccional de totes les peces publicitàries.
Experiència: haurà de tenir una experiència no inferior a 3 anys desenvolupant
tasques de gestió d'equips de creativitat publicitària en l'àmbit del turisme.
Acreditació documental: CV o expedient de vida laboral on s’indiqui la relació de
feines realitzades.

Donat que aquests tres perfils professionals (redactor/a sènior, dissenyador/a sènior i
coordinador/a del projecte) són la base del servei de promoció turística, requerim una
experiència mínima de 3 anys. En el cas concret de la coordinació del servei, volem que la
persona tingui experiència en el sector turístic per les mateixes raons que hem justificat a
l’apartat anterior (17.3).
17.4.2 Durant l’execució del contracte, l’empresa contractista només podrà substituir les persones
adscrites a l’execució del contracte relacionades en la seva proposta per causes extraordinàries i de
de força major. En aquest cas, prèviament a la substitució, l’empresa contractista haurà de sol·licitar
l’autorització del Consell Comarcal de l'Alt Camp, comunicant a la persona responsable del
contracte les causes de la substitució i adjuntant el currículum professional de la nova persona. El
Consell Comarcal de l'Alt Camp comprovarà, a part de la concurrència d’aquesta causa
extraordinària o de força major, que la nova persona compleixi els requeriments de solvència
tècnica exigida i comprovarà que es tracti d’un perfil equivalent al de la persona substituïda.
17.4.3 Per altra banda, per la gravació de les imatges aèries, caldrà donar compliment als requisits
que estableix el Reial Decret 1036/2017 de 30 de desembre de 2017, que regula la utilització civil
de les aeronaus pilotades per control remot.
17.5. Classificació empresarial
Classificacions admeses per a la licitació: No s’exigeix classificació empresarial, d’acord amb l’article
77.1 b) de la LCSP.
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18. Selecció de les ofertes
18.1 Resum dels criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris que es basen en a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre
els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun
d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els
següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

RESUM DE PUNTUACIONS
Criteris de valoració automàtica (màxim 64 punts)
- Oferta Econòmica (màxim 46 punts)
- Estabilitat laboral (màxim 6 punts)
- Accessibilitat / disseny inclusiu (màxim 6 punts)
- Ecoimpressió (màxim 6 punts)

Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (màxim 36 punts):
- Memòria Explicativa d’Organització del servei (màxim 36 punts)

18.2 Justificació dels criteris de valoració automàtica
Es busca un criteri que permeti una millor relació qualitat – preu.
18.2.1 Oferta econòmica (màxim 46 punts)
La fórmula proposada per a la ponderació del preu és una fórmula lineal i proporcional que ha estat
avalada a través de l’Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per
a les ofertes econòmiques i les propostes tècniques”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert
Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/informes/dgcp-informes/Informeformules-valoracio-i-puntuacio-proporcionals.pdf
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Es valorarà amb un màxim de 46 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els següents criteris:
a) Obtindrà la màxima puntuació (46 punts) l’oferta més baixa sobre el preu de licitació total,
sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris establerts en els presents plecs, es
considerin com a baixes anormals.
b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un criteri
de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula *:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 46

Ov = Oferta a valorar (sense IVA)

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar

IL = Pressupost de licitació (sense IVA)

Om = Millor oferta (sense IVA)

M = Factor de Modulació = 1

En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre
l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació.

Com més gran sigui la rebaixa de la millor oferta, més es distanciarà de la resta d’ofertes i més
allunyarà la seva puntuació d’aquelles ofertes que s’hagin ajustat a l’import de licitació.
Com que és una fórmula lineal, no influirà el fet que estiguin més o menys properes a la millor
oferta, i per això, si dues ofertes es distancien en un mateix import, independentment de si
estan properes o llunyanes a la millor oferta presentada, també es distanciaran en una
puntuació igual, i proporcional a aquest import.
Hem escollit un factor de Modulació = 1 perquè considerem improbable la presentació d’ofertes
temeràries, ja que el pressupost està molt ajustat. Fent servir factors de modulació superiors a 1 es
requerien rebaixes de preu molt grans per a que les puntuacions obtingudes en aquest criteri fossin
significativament diferents. Com que el pressupost és d'un import petit, utilitzar un factor de
modulació superior a 1 comportava que les puntuacions fossin massa similars, de manera que el
criteri de preu quedava desvirtuat.

18.2.2 Estabilitat
(màxim 6 punts)

laboral

de

les

persones

adscrites

a

l’execució

del

contracte

Valoració: considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories professionals
corresponents que s’estableix a l’apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques es valorarà, com a
garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, amb una ponderació màxima de 6
punts, l’estabilitat laboral de l’equip adscrit a l’empesa licitadora.
L’empresa licitadora ha de declarar, per cada persona adscrita a la prestació del contracte, la
quantitat de dies treballats amb l’empresa licitadora, amb la mateixa modalitat de contracte de
treball indefinit, en els darrers trenta-sis mesos (36) anteriors a la data de finalització del termini
de presentació de proposicions.
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En cas que s’adscrigui més personal del previst apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, es
consideraran únicament les declaracions de les tres (3) persones previstes al Plec de Prescripcions
Tècniques.
L’empresa licitadora que, segons la informació que faciliti, acrediti més dies amb contractació
estable rebrà la màxima puntuació. Per a la resta d’empreses, es farà una suma total de dies de
contractació estable de cada una de les proposicions i s’assignarà la puntuació d’acord amb la
fórmula següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

On:
Pv = Puntuació obtinguda per cada empresa licitadora.
P = Puntuació màxima del criteri (6 punts).
Di = Nombre de dies sumats per l’empresa licitadora.
Dm = Nombre de dies sumats per l’empresa licitadora que ofereix el nombre més gran de dies de
contractació estable de les persones treballadores considerades.
Justificació: hem considerat que reforçar l’estabilitat laboral de la potencial adjudicatària era
convenient per diverses raons. A part de ser un benefici tangible per als/les treballadors/es,
pensem que és important revertir una tendència negativa del sector del màrqueting i la publicitat.
És sabut que al sector hi ha força rotació de personal. Aquesta inestabilitat laboral pot perjudicar
la qualitat del servei i la motivació del personal assignat al contracte. Tenint en compte que el
contracte és pluriennal i que és un projecte complex de tasques molt interrelacionades i
multidisciplinàries, aquest fet encara pot tenir més efectes sobre la correcta execució del servei.
Segons l’estudi realitzat per IAB Spain i que ha entrevistat a 1.150 professionals del màrqueting
digital durant l’any 2018, un 32,46% dels professionals vol canviar de companyia a curt termini i un
20,2% ho vol fer a mitjà termini.
https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_schisbted_mercado_laboral_2018_vreducida.pdf
És per això que hem establert aquest criteri de valoració per fomentar la reversió d’aquesta
tendència negativa i hem valorat que les empreses licitadores fomentin l’estabilitat laboral.

18.2.3 Accessibilitat / disseny inclusiu (màxim 6 punts)
o

Inclusió de l'audiodescripció del vídeo.
Aquesta tècnica d’accessibilitat s’aplica per compensar la carència de la part visual del
vídeo. Valoració:
o
o

2 punts si l'empresa licitadora es compromet a fer servir audiodescripcions en
català, castellà i anglès.
0 punts si l'empresa licitadora no inclou audiodescripció o no ho fa en els 3 idiomes.
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o

Inclusió de llengua de signes al vídeo:
Aquesta tècnica de llenguatge gestual, que utilitzen principalment les persones amb
diversitat funcional auditiva, serveix per a aconseguir una comprensió total del missatge.
Valoració:
o
o

2 punts si ho fa en la llengua de signes catalana, coneguda habitualment per LSC.
3 punts si ho fa en la llengua de signes catalana (LSC) i en llengua de signes
espanyola (LSE).
o 4 punts si ho fa la llengua de signes catalana (LSC), en llengua de signes espanyola
(LSE) i en llengua de signes internacional (SSI).
o 0 punts si l'empresa licitadora no inclou llengua de signes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

Justificació:
Aquest criteri d’adjudicació està relacionat amb la voluntat de l’Agencia Catalana de Turisme,
reflectida al pla estratègic de turisme 2018-2020, de potenciar el turisme inclusiu. Per garantir que
les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de les propostes culturals i recreatives
existents, també cal que l’accessibilitat a la informació turística estigui ben resolta.
En aquesta línia, http://turismeperatothom.catalunya.com/ca/ és el portal de turisme especialitzat
en accessibilitat turística, creat per l’Agència Catalana de Turisme, per facilitar la identificació
d’aquells productes o destinacions turístiques que reuneixin les condicions necessàries per ser
promocionats entre turistes amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.
El pla estratègic autonòmic està disponible aquí: http://act.gencat.cat/qui-som/pla-estrategic-deturisme-2018-2022/
I, per tant, valorarem que les empreses licitadores es comprometin a fer que les peces audiovisuals
estiguin adaptades a les necessitats d’aquest públic objectiu.
Hem seleccionat les llengües de signes dels idiomes oficials i la llengua de signes internacional,
perquè considerem que fer-ho en llengua de signes francesa excedeix les nostres possibilitats de
difusió del contingut audiovisual.

18.2.4 Ecoimpressió (màxim 6 punts)
Valoració: es valorarà amb 6 punts la utilització de tintes d'olis vegetals, de base aquosa o tòners
que compleixin els requisits d’exclusió de metalls pesants i limitacions en el contingut i l'emissió de
substàncies tòxiques tal com es descriu en alguna ecoetiqueta de tipus I, com per exemple
l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic, l'Àngel Blau o equivalent. L’empresa contractista
acreditarà el compliment d’aquest criteri en el moment del lliurement dels materials impresos.
Justificació: al Plec de Prescripcions Tècniques s’inclouen especificacions relacionades amb la
ecoimpressió (origen de les fibres del paper, gramatge, blancor). Tanmateix valorarem positivament
que les empreses licitadores facin ús de maquinària d’impressió que utilitzi tintes o tòners
respectuosos amb el medi ambient, donat que en aquest cas, la sostenibilitat s’aplica a totes les
fases de la impressió i no només a les matèries primeres del paper.
Aquest criteri d’adjudicació també està relacionat amb l’estratègia de l’Agència Catalana de Turisme
per fomentar el turisme sostenible (http://act.gencat.cat/qui-som/pla-estrategic-de-turisme-20182022).
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Tot i que la proposta turística de l’Alt Camp està molt enfocada al turisme cultural, cal constatar que
al definir les obres d’infraestructura s’han tingut en compte criteris ecològics i de conservació del
patrimoni paisatgístic i natural de la comarca. És per tant coherent que el servei de promoció i
publicitat també apliqui mesures de foment de la sostenibilitat i es pugui indicar als materials
impresos que procurem ser respectuosos amb el medi ambient.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

Aquest criteri de les tintes i tòners no s’ha establert com a prescripció tècnica perquè no volíem
restringir l’accés a la licitació a petites i mitjanes empreses que potser encara no disposen
d’aquestes tecnologies d’ecoimpressió. Tanmateix establir-ho com a criteri d’adjudicació ens
permet valorar positivament a aquelles empreses licitadores ecològicament responsables.

18.3 Justificació dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor
18.3.1 Memòria Explicativa d’Organització del Servei (màxim 36 punts)
Per tal de procedir a la valoració dels criteris indicats caldrà presentar una Memòria Explicativa que
inclogui un calendari de tasques, per tal de puntuar la correcta planificació de l’execució i dels
recursos assignats dins del termini fixat als plecs.
Justificació: es valorarà la proposta de gestió i organització dels treballs per dur a terme els serveis
objecte de contracte, el seu control i seguiment, amb especial atenció al calendari de tasques i als
percentatges de dedicació de l'equip. Es valorarà que, en la planificació de tota la campanya es
tinguin en compte les diferents fases amb la seva corresponent explicació.
Aquesta valoració permetrà confirmar que l’empresa licitadora ha entès el projecte en la seva
globalitat i és capaç d’assignar els recursos necessaris per realitzar el servei sense demores i per
tant és un criteri de qualitat important.
Es valorarà l’organització i metodologia del treball (qualitat del servei) per tal d’aconseguir la millor
prestació del servei, amb un cronograma i la planificació del treball acurats i adequats a l’execució
del projecte FEDER.
És important que l’empresa adjudicatària entengui el projecte en la seva globalitat, organitzi
la producció respectant els terminis i detecti els punts febles i els colls d’ampolla a l’hora
d’obtenir la informació base per crear els continguts. Hem fixat aquest criteri perquè és
imprescindible que totes les peces publicitàries estiguin enllestides a temps, per tal de crear
sinergies entre la compra d’espais publicitaris i l’aparició a la premsa d’actualitat de la regió.
Si les notes de premsa no es difonen a temps, no sortiran de forma gratuïta pel seu valor de
notícia d’actualitat local.
També validarem que l’empresa adjudicatària hagi entès les interrelacions múltiples entre els
continguts de les diferents peces, perquè al fer el calendari veurem si hi ha inconsistències en
aquest sentit.
La planificació dels treballs es presentarà a través de dos documents:
1) Diagrama de Gantt o diagrama de barres
2) Memòria Explicativa del Pla de Treball

Pàgina 21 – Memòria Justificativa

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
T-CAT P Jordi Garcia Ventura |** el dia 23/10/2019 a les 10:45:26

1) Diagrama de barres – Gantt (màxim 26 punts)
Caldrà especificar:
-

El desglossament dels treballs per cadascuna de les fases en les quals s’executarà l’acció, i
el temps previst d’execució. Cada barra del diagrama representarà una acció.
Els terminis parcials de les accions i el total previst per a la complerta execució del servei.
L’extensió màxima serà de 2 pàgines* DIN A4.

*S’entén per pàgina una cara d’un full. Si es fa impressió a doble cara, cada full tindria dues pàgines.

Valoració: la forma d’atorgar les puntuacions serà la següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27



26 punts, si:
o
o
o
o



La informació aportada és correcte i aporta la informació requerida garantint la
correcta execució de tots els treballs i dins del termini, i amb la qualitat exigida, i
El desglossament de les accions s’ha fet de forma correcta, i
Les accions i fases previstes s’ajusten a la realitat del projecte i són totalment creïbles
tècnicament, i
L’ordre de les accions proposades al diagrama és encertat i garanteix la correcta
execució dels treballs dins del termini.

Fins a 20 punts si presenta alguna de les següents incidències:
o
o
o

o

En general, la documentació o part de la documentació presentada genera problemes
de comprensió o interpretació per manca d’informació suficient, o
La descripció és correcte però no s’ha fet el desglossament de cada acció /fase
d’execució en prou detall, o en manca alguna, o
La temporalització de les accions, les repeticions o les fases previstes no s’ajusten a la
realitat del projecte o generen dubtes tècnics i sobre el correcte plantejament i
execució, o
L’ordre d’execució de les diferents accions o fases proposades al diagrama generen
dubtes sobre la correcta execució dels treballs.

L’empresa licitadora obtindrà 20 punts si només es constata una incidència, i tres punts de
menys per cada incidència addicional.


0 punts, si:
o
o
o
o

Hi manca algun document indispensable, per exemple no hi ha diagrama de barres del
pla de treball, o
La informació aportada no és comprensible, o no ho és fins al punt de poder-la valorar
adequadament, o
Les fases i accions previstes són totalment errònies o no garanteixen l’execució dins
del termini previst en projecte, o
L’ordre d’execució és totalment erroni i no garanteix la correcta execució dels treballs.
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2) Memòria Explicativa (màxim 10 punts)
Caldrà especificar:
-

Per a cada acció i fase de les explicades en el diagrama de treball, en què consisteix l’acció
o la fase i quin treball es portarà a terme.
Per cada acció, s’inclourà el % de dedicació de cada perfil de l’equip adscrit.
Explicació de l’ordre d’execució de les accions, organització dels treballs, criteris de bona
execució del servei i previsió de les possibles coordinacions de treballs en l’execució del
servei per minimitzar riscos i incidències.
L’extensió màxima serà de 5 pàgines* DIN A4 de text.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE D56E2CFBA15944C89E6CEA32F06DAC36 i data d'emissió 30/10/2019 a les 12:55:27

*S’entén per pàgina una cara d’un full. Si es fa impressió a doble cara, cada full tindria dues pàgines.

Valoració: la forma d’atorgar les puntuacions serà la següent:


10 punts, si:
o
o
o



5 punts si presenta alguna de les següents incidències:
o
o



S’aporta tota la documentació requerida, la informació aportada és correcte i sense
dubtes d’interpretació, i garanteix la correcta execució i dins del termini, i
Les accions estan ben descrites, i
Es defineix amb correcció l’afectació temporal, així com els treballs i responsabilitats,
l’ordre d’execució de les accions i organització dels treballs proposada és correcta i
idònia.

En general, la documentació o part de la documentació presentada genera problemes
de comprensió o interpretació per manca d’informació suficient, o
L’ordre d’execució de les accions genera dubtes d’interpretació, l’organització
proposada no és la idònia pel que fa a les dedicacions de personal adscrit, no garanteix
la correcta execució en algun moment puntual, o en algun punt no es considera idònia
o és contradictòria amb la resta de documentació presentada.

0 punts, si:
o
o
o

Falta algun document indispensable, per exemple no s’aporta la Memòria Explicativa
del Pla de Treball o
La informació aportada no és comprensible, o no ho és fins al punt de poder-la valorar
adequadament, o
Es detecta un error greu en qualsevol dels apartats que fa inviable la correcta execució
dels treballs en la qualitat i termini requerits.
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19. Ofertes anormalment baixes
La fórmula utilitzada per a determinar quines propostes estan, presumptament, en situació de
baixa anormal ha estat elaborada per la Universitat de Girona: "Anàlisi i elaboració d’eines
matemàtiques en valoracions d’oferta dins el procés de licitació" de l’any 2017
https://www.udg.edu/ca/catedres/Lluis-Santalo/Assessoraments.
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a) En el cas que es presenti una sola empresa licitadora, l’oferta es considerarà incursa en
presumpció d’anormalitat quan es compleixin aquestes dues condicions:
 El preu de l’oferta és igual o inferior al 75% del pressupost de licitació.
 La seva puntuació en els criteris diferents del preu supera el 90% dels punts.
b) Quan concorrin dues (2) empreses licitadores, l’oferta es considerarà incursa en
presumpció d’anormalitat quan es compleixin aquestes dues condicions:
 La puntuació del criteri de preu és superior en més d’un 20% a la puntuació del
criteri de preu de l’altra oferta
 La puntuació en els criteris diferents del preu és superior en més d’un 20% a la
puntuació de l’altra oferta en els criteris diferents del preu.
c) Quan concorrin tres (3) o més empreses licitadores, l’oferta es considerarà incursa en
presumpció d’anormalitat quan es compleixin aquestes dues condicions:
 La seva puntuació del criteri preu és superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions del criteri de preu de les ofertes presentades
 La seva puntuació en els criteris diferents del preu superi el límit definit per la suma
de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.

Per fer els càlculs, s’exclourà l’IVA del preu de les ofertes i del pressupost de licitació.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb
l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació
de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que tingui la puntuació global més
baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s
empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

20. Criteris de desempat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte:
1r) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors i treballadores amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores que hagin
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors
i treballadores fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
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2n) En cas que amb l’anterior paràmetre no fos suficient per discernir l’empat, la proposició
presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures
de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels criteris
supletoris previstos a l’article 147.2 de la LCSP.
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Per coherència amb els valors del Consell Comarcal de l’Alt Camp i en ressonància amb els
valors intrínsecs de les convocatòries d’ajut FEDER, als criteris de desempat hem volgut
valorar les consideracions socials relatives al lloc de treball, tant pel que fa a la integració de
persones amb diversitat funcional com a les mesures de foment de la igualtat de gènere.

21. Comitè d’experts - organisme tècnic especialitzat
No procedeix, en els presents plecs, la designació d’un Comitè d’experts, ja que els criteris de
valoració sotmesos a judici de valor no superen el 50% de la puntuació total.

22. Documents específics a presentar pels licitadors i adjudicataris
Els previstos amb caràcter general.

23. Garantia definitiva


Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

En aplicació de l’article 107.2 de la LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5%
del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en què l'oferta de
l’empresa adjudicatària resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que
la garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària
ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord
amb el contingut dels presents plecs.


Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del PCAP.

24. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
És d’aplicació el termini de garantia legal previst a la normativa vigent, Reial decret legislatiu
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general per a la defensa de les
persones consumidores i usuàries i altres lleis complementàries.
38.2 Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
38.3 Un cop s’hagin complert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

25. Modificacions convencionals
No es preveuen supòsits específics de modificació del contracte previstos en plecs.
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26. Condicions especials d’execució
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 de la LCSP, establir les següents
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no
són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:
1. Llenguatge i imatges no sexistes
L’empresa contractista no pot utilitzar llenguatge o imatges sexistes.
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2. Igualtat de gènere
Les empreses licitadores que estiguin obligades per llei a disposar d'un pla d’igualtat hauran de
presentar el certificat oficial d'adequació del seu pla a la legalitat vigent, emès pel registre públic
de plans d'igualtat. Les empreses licitadores que no estiguin obligades per llei a tenir un pla
d’igualtat, hauran de signar una declaració de la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones i la no discriminació de cap mena per raó de gènere.
3. Clàusula ètica
3.1 Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes assumeixen les següents obligacions:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions
a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent
al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una
situació d’aquestes característiques l’empresa contractista o subcontractista està obligada a posarho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, l’empresa contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
3.2 Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen 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.
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4. Condicions especials d’execució de caràcter social (article 202 de la LCSP) - Manteniment de
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual
4.1 L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta. En tot cas, l’empresa contractista estarà obligada a complir les
condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la
vigència del contracte.
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4.2 Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà
causa de resolució.
4.3 La persona responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’empresa adjudicatària
que declari formalment que ha complert amb aquesta obligació. Així mateix, el responsable del
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin sobre el compliment d’aquesta condició.

Justificació: les condicions especials d’execució s’ajusten a les polítiques que el Consell Comarcal
de l’Alt Camp vol fomentar en aquest mandat.

27. Obligacions contractuals essencials
Les condicions especials d’execució determinades d’acord amb la clàusula anterior tindran la
consideració d’obligacions contractuals essencials als efectes previstos a l’article 211 de la LCSP.
També tindran el caràcter d’obligació essencial l’obligació d’adscripció de mitjans personals i
materials a l’execució del contracte.

28. Terminis parcials
En el cas que els terminis siguin millorats per l’empresa contractista, els terminis que es
consideraran seran els fixats per aquesta en la seva oferta a la memòria explicativa d’organització
del servei descrita a l’apartat H.3.1 del Quadre de Característiques, sempre que el Consell
Comarcal de l’Alt Camp hi estigui d’acord.
El Consell Comarcal acceptarà els terminis millorats si no entren en conflicte amb les previsions
de càrregues de treball. També s’analitzaran els possibles encavalcaments previstos entre accions,
i s’aprovaran sempre que es puguin fer en paral·lel i no posin en risc ni els terminis obligatoris de
les altres accions, ni la coherència dels continguts i les creativitats. Els terminis concrets de cada
peça publicitària depenen del calendari real d’execució de les obres d’infraestructura.
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29. Penalitats específiques. Responsabilitat contractual
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En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa contractista o de les condicions especials d’execució
establertes en la clàusula 20 d’aquest plec, i d’acord amb allò que estableix a l’article 192 de la LCSP,
es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució. L’incompliment de qualsevol de
les condicions especials d’execució, excepte la relativa a la clàusula ètica, establertes a
l’apartat K del Quadre de Característiques donarà lloc a la imposició al contractista de les
següents penalitats:
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del contracte,
IVA exclòs, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins al
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment podrà tenir-se
en compte per valorar la gravetat. L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment
per part de l’empresa contractista de les condicions especials d’execució en qualsevol
moment, durant l’execució del contracte.
b) Per incompliment de la clàusula ètica.
 En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat K.3.1 del Quadre de
Característiques s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros
del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i
proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada
pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap
cas el 50% del preu del contracte.
 En el cas d’incompliment de la lletra d) de l’apartat K.3.1 del Quadre de
Característiques, l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats
competents en matèria de competència.
 En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.
Les penalitats que s’apliquen per incompliment de la clàusula ètica són les recomanades
en la instrucció 1-2019 de la Direcció General de Contractació Pública del Departament de
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporació de la clàusula ètica als plecs
de clàusules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/normativa/instruccionsdgcp/instruccio1-2019.pdf
c) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els
següents termes:
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, IVA
exclòs, tret que, motivadament, a l’òrgan de contractació estima que d’incompliment
és greu o molt greu, en aquest cas podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del
10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment podrà tenir-se en compte per
valorar la gravetat.
 En tot cas, la imposició de la penalitat no eximirà al contractista de l’obligació que
legalment li correspon pel que fa a la reparació dels defectes.
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d) Per incompliment dels criteris d’adjudicació.
 S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació si, durant
l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per causes
imputables a l’empresa contractista, no s’ha acomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta.
 Per considerar que l’incompliment afecta un criteri d’adjudicació caldrà que al
descomptar-se la puntuació obtinguda per aquest criteri no complert, resultés que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada.
 Com a norma general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, IVA
exclòs, excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que d’incompliment
és greu o molt greu, en aquest cas podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del
10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment podrà tenir-se en compte per a
valorar la gravetat.
e) En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què
es refereix la clàusula 29 d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents:
 Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del contracte,
IVA exclòs, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins al
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment podrà tenir-se
en compte per valorar la gravetat.
f)

En cas d'incompliment de les obligacions previstes en matèria de subcontractació previstes
a la clàusula 35 d'aquest plec, es podran imposar les penalitats previstes en la clàusula 35.7
d'aquest plec.

30. Cessió del contracte
Serà d’aplicació el règim general.

31. Subcontractació
Per tal de garantir la coherència i homogeneïtat de les peces publicitàries, NO es podrà
subcontractar la coordinació del projecte, la redacció de textos en català i el disseny gràfic.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que
tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes a qui encomani
la seva realització.
En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de
l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executarla per referència als elements tècnics i humans i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no
es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.
Valls, a data de signatura electrònica:
Jordi García Ventura
Gerent
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