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ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Contracte de serveis per l’obtenció del nombre de visites1 efectuades a
l’entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d’Escornalbou, ubicat
al Municipi de Riudecanyes.
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1. Justificació de la necessitat de la contractació
La Diputació de Tarragona executa l’Operació Baronia d’Escornalbou, projecte
cofinançat per la convocatòria ORDRE GAH/45/2016 del FEDER Eix 6 dins del
marc del PO FEDER2 Catalunya 2014-2020. Aquest projecte té com a objectiu
general valoritzar l’espai natural i paisatgístic dels 9 municipis de la Baronia
d’Escornalbou a partir de la millora de les condicions de l’entorn. Les actuacions
de millora esdevenen element bàsic per a l’increment de la competitivitat del
turisme d'interior. L’objecte de la intervenció de la Diputació és posar en valor i
fer més atractius als visitants els recursos culturals, patrimonials, del medi
natural de la Baronia, facilitant el coneixement de l’espai cultural i natural al
mateix temps que fer possible activitats de lleure actiu i d’aventura. D’aquesta
manera es pretén contribuir a la reactivació d’una zona rural de la muntanya del
prelitoral tarragoní.
La gestió per resultats de projectes ens obliga a cercar indicadors objectius que
permetin avaluar l’impacte de les intervencions públiques. La recollida de dades
objectives que permetin informar del grau d’us de les ubicacions que han estat
1
2

Nombre de visites: incloses persones a peu i persones fent ciclisme.
PO FEDER: Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
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objecte de l’actuació de la Diputació en aquest projecte és una eina
indispensable per assegurar l’efectivitat i l’eficiència de l’activitat de la Diputació.
En aquest sentit, una peça clau d’aquest enfocament és l’elaboració i seguiment
d’indicadors que ens permetin mesurar l’assoliment dels objectius previstos. El
nivell d’efectivitat de les operacions cofinançades pel FEDER realitzades a la
Baronia d’Escornalbou es mesura a través del següent indicador de
productivitat:
Codi Indicador: CO09


Nom indicador: Augment del nombre de visites previstes a llocs que
pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades



Tipus d’indicador: Productivitat



Unitat de mesura: Visites / any

L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement és l’encarregada de
realitzar les activitats de suport pel compliment de l’indicador de productivitat
que forma part del projecte Operació Baronia d’Escornalbou.
Des de l’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement no es disposen
dels recursos humans i materials necessaris, ni de la capacitat tècnica per a
l’obtenció d’aquest indicador.
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La contractació de serveis per l’obtenció del nombre de visites3 efectuades a
l’entorn del patrimoni cultural i natural de la Baronia d’Escornalbou, ubicat al
Municipi de Riudecanyes, proporcionarà els valors de l’indicador CO09
esmentat.
2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte de serveis és l’assistència tècnica durant el termini
de 3 anys, per a la recollida de dades i la redacció de la memòria mensual de
la presència de visitants en els espais objecte de l’actuació del projecte
Operació Baronia d’Escornalbou (12 ubicacions físiques) que es desenvolupa
en el Castell-Monestir Sant Miquel d’Escornalbou ubicat al Municipi de
Riudecanyes.

3. Divisió en lots
En el supòsit que s’ocupa amb la licitació del contracte sense divisió en lots, la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
3

Nombre de visites: incloses persones a peu i persones fent ciclisme.
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contracte dificultés la correcta execució de la mateixa des del punt de vista
tècnic.
4. Valor estimat
Pressupost de licitació: 24.523,80 €
Import de les pròrrogues: 0,00€
Import de les modificacions previstes ( ): 0,00€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE IVA EXCLÒS: 24.523,80 €

5. Pressupost base de licitació
Determinació del preu:


Costos directes, formats pel cost de la ma d’obra directe i el consum de
mercaderies i de materials necessaris per tal de fer possible la prestació
del servei.
Mà d’obra directa:
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S’ha calculat el preu/hora estimat del personal tècnic necessari per a la
realització del servei, complint amb les condicions salarials dels
treballadors del XVII conveni estatal d’empreses de consultoria, i estudis
de mercat i de l’opinió pública, publicat al BOE núm. 57 del 6 de març
de 2018 i s’han aplicat els següents costos (arrodonits a l’alça) per
categoria professional:
Categoria professional

Cost unitari arrodonit

Consultor Sènior

40€/hora

Consultor Júnior

28€/hora

Per a calcular el preu total de la mà d’obra, es parteix del cost unitari per
categoria, s’afegeix el cost de la Seguretat Social i es multiplica pel
nombre d’hores estimades
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CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA
Categoria professional

Cost unitari
AMB Seg. Social

% Seg.Social

Cost unitari
SENSE Seg.
Social

Núm.
hores

Import de la
MOD

Consultor sènior

33,00%

53,20

40,00

72,00

3.830,40

Consultor junior

33,00%

37,24

28,00

236,00

8.788,64

308,00

12.619,04

Total

Materials necessaris:
S’estima que en concepte de despeses de material en concepte de
maquinari i programari, faran falta al llarg dels 3 anys de duració del
contracte, 7.000,00€
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Costos indirectes: formats per la resta de partides, és a dir les altres
despeses d’explotació (serveis exteriors, subministraments, costos
d’estructures...), les amortitzacions de l’immobilitzat i la resta de les
despeses de personal que no són directes.
S’estima que els costos indirectes són un 20% del total del cost del
servei, resultant en un import de 4.904,76€.
Tipus de cost

Percentatge

Cost total = Pressupost
base de Licitació

Cost directe

80%

19.619,04€

Cost indirecte

20%

4.904,76€

TOTAL

100%

24.523,80€

Pressupost base:.............................................24.523,80€
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21% IVA:............................................................5.150,00€
Import Total IVA inclòs:.....................................29.673,80€
L’aplicació pressupostària on es carregaran les despeses d’aquesta licitació
correspon al Pla Anual 2021, Àrea de Projectes Europeus i Regió del
coneixement:
Projecte: P2021.DIP97.0011 - Activitats de suport per la consecució dels
indicadors de projectes europeus
Aplicació pressupostària: 5050 439 22706. Estudis i treballs tècnics

6. Entrega i finalització dels treballs
A partir del mes següent a la data d’instal·lació, s’elaboraran i s’enviaran els
informes mensuals amb el recull de les dades tractades i provinents de les
visites, tal i com s’hagi definit en el punt 2 del Plec de Prescripcions Tècniques.
L’entrega de l’informe mensual amb el recull de dades s’haurà de presentar via
Seu electrònica a l’apartat de Serveis Sol·licitud Genèrica, referenciant el
número d’expedient que s’indicarà un cop adjudicat el contracte.
El seguiment del servei s’efectuarà des de la Diputació de Tarragona - Passeig
San Antoni 100, 43003 Tarragona, per part de la unitat de Projectes Europeus.
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7. Termini d’execució
El termini màxim d’execució del servei, del qual disposa l’adjudicatari, és de tres
(3) anys a comptar des del dia 1 del mes següent de la formalització del
contracte. Es lliuraran els informes en els primers 5 dies hàbils de cada mes,
que s’hauran d’enviar a través de la Seu Electrònica, com s’indica en el punt 3
del Plec de Prescripcions Tècniques, amb les dades recollides i tractades
corresponents al mes anterior.

8. Actuacions sobre incidències
Davant una incidència durant l’execució relacionada amb l’objecte del contracte,
l’adjudicatari haurà de restablir el servei, ja sigui remotament o presencialment
i de forma immediata, en les 48 hores posteriors a la creació de la incidència i
atenent-se a la relació de penalitats previstes a l’apartat 9 d’aquesta memòria
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de la manera que l’adjudicatari indiqui (correu electrònic, telèfon, sistema propi
de registre...) a l’adjudicador a partir de la iniciació de l’objecte del contracte.
L’adjudicatari es farà responsable de complir amb l’objecte del servei durant el
període d’execució d’aquest.
9. Penalitats durant l’execució del projecte
L’adjudicatari està obligat al compliment del contracte que es desenvolupa en
aquest plec per part de la Diputació de Tarragona.
Les penalitats en cas d’incompliment, s’estableixen de la següent manera:
-

-

En cas que el termini de recepció de les dades superi les 24 hores més
enllà de la data i hora establerta per a la recepció periòdica per part de
la unitat gestora, s’aplicarà una penalització d’un 10% en la factura
trimestral a raó de cada 24 h de retard acumulat.
En cas d’incidència, el termini de resolució serà d’un màxim de 72h. La
factura trimestral quedarà retinguda fins a la resolució de la incidència
tractada. En cas de no resoldre’s la incidència, s’aplicarà una
penalització d’un 10% en la factura trimestral per cada 72h de retard
acumulat.
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10. Criteris de solvència
S’haurà d’acreditar la solvència professional o tècnica , amb l’aportació d’un
certificat o document equivalent, d’un treball realitzat d’igual i similar naturalesa
al que constitueix l’objecte d’aquest contracte, en el curs de com a màxim els
(3) tres últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o
provat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa o entitat pública.
11. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen:

A) Criteris Automàtics: criteris avaluable de forma automàtica
-

Proposta econòmica (70%)

S’aplicarà la fórmula que habitualment utilitza la Diputació, es tracta d’una
fórmula lineal que respecta la proporcionalitat directa:

6
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Puntuació obtinguda = ((import base de licitació – import de la oferta que
es valora) / (import base de licitació – import de l’oferta més econòmica))
x 70
Les ofertes que siguin igual al preu de licitació tindran 0 punts

-

Dades obertes (15%)

Proposta i acreditació de posada a disposició de mecanismes que permetin
l’accés a la informació, no només per part de l’empresa, sinó també de la
Diputació i si s’escau, de qualsevol persona que vulgui consultar les dades,
provinent dels punts assenyalats.

a) Amb prèvia sol·licitud a l’empresa - 5 punts
b) Directament a través un portal de dades obertes - 15 punts

-

Informes mensuals (15%)

Proposta de posada a disposició d’informes d’anàlisi i de la presència ,
acumulatius i /o amb mecanismes de comprovació del correcte funcionament
de la recollida de dades en els punts físics:
a)
b)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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c)

Mensual amb agregació trimestral - 5 punts
Mensual amb agregació trimestral i anual i amb resum acumulatiu des
de l’inici del projecte i anual - 10 punts
Informe de l’apartat b) + Informe resum de les incidència produïdes
mensualment – 15 punts

12. Paràmetres per determinar el caràcter anormalment baix de l'oferta en
el seu conjunt
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació.



Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el
pressupost de licitació.
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la
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puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.



Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment
baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu sigui superior en més d’un 20%
a la puntuació més baixa.



Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera
anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la
mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta,
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica
de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions
és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

13. Responsable del contracte
El responsable del contracte és el Sr. Josep M. Elorduy Vidal, Cap d’Àrea de
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Projectes Europeus i Regió del Coneixement e.f.

8

Signat per: Josep Maria Elorduy Vidal - DNI 39679842N
Càrrec: CAP D'ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT E.F
Data: 16-09-2021 13:34:38
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

