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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....     52/2018                                                                  

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     11111111////2018201820182018 relatiu a adjudicar el contracte privat de serveis per a la gestió de l'oficina 
d'informació al visitant de Granollers ,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 14 de febrer de 2018, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat número 16/2018, 
s'inicia l'expedient licitatori per a l'adjudicació del contracte privatdel contracte privatdel contracte privatdel contracte privat    de serveis per a la gestió dede serveis per a la gestió dede serveis per a la gestió dede serveis per a la gestió de    
llll''''oficina doficina doficina doficina d''''informació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollers, s'aprova el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques que regulen el contracte, i es convoca la licitació mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària, per un període de 24 mesos fins a 29 de juliol de 2020, prorrogable en 12 
mesos més fins a 29 de juliol de 2021, i un pressupost de licitació dededede    61616161....152152152152,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més IVA, amb 
un preu unitari de sortida depreu unitari de sortida depreu unitari de sortida depreu unitari de sortida de     24242424    €€€€////horahorahorahora, més IVA.

En data 23 de març de 2018, finalitza el termini de presentació de proposicions. S'han presentat les 
següents empreses:

Empresa Data registre Núm. Reg. D'Entrada

OUISELLYOU, SCP 19/03/2018 228

SAPIENSTRAVEL, SL 21/03/2018 238

MARIA ÁNGELES TETILLA HERRERO 26/03/2018 253

En data 4 d'abril de 2018, es reuneix la Mesa de Contractació per obrir el sobre núm. 1 de 
documentació administrativa. 

Havent-se qualificat la documentació presentada de conformitat amb el que s'indica a la clàusula 
tercera del plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació convocada, la 
Mesa de Contractació acorda admetre les proposicions presentades per les empreses següents :

Empresa Data registre Núm. Reg. D'Entrada

OUISELLYOU, SCP 19/03/2018 228

SAPIENSTRAVEL, SL 21/03/2018 238

I no admetre la següent proposta per entrar fora de termini:

Empresa Data registre Núm. Reg. D'Entrada

MARIA ÁNGELES TETILLA HERRERO 26/03/2018 253



En data 9 de d'abril de 2018, es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic per obrir el sobre 
núm. 2 de la proposició econòmica i proposta tècnica. En la mateixa data es requereix a l'empresa 
SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL, per tal que justifiqui la valoració de la seva oferta econòmica i precisi les 
condicions de la mateixa.

En data 11 d'abril de 2018, SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL, presenta documentació amb la valoració del 
servei per al període de 24 mesos, la qual és admesa.

A l'informe tècnic de data    14 de maig de 2018, es fa la valoració de la proposta i s'assigna la 
puntuació següent, que depèn d'un judici de valor, sobre un màxim de 20 punts:

PLICA NÚM. 1 PLICA NÚM. 2
CRITERIS

  

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

OUISELLYOU, SCP SAPIENSTRAVEL, SL

MILLORES EN LA INFORMACIÓ AL 
VISITANT O AL TURISTA 10 9 10

MILLORES EN LA COMUNICACIÓ 10 9 10

Total 20 18 10

I la puntuació següent, que depèn d'una formula matemàtica, sobre un total de 80 punts:

PLICA NÚM. 1 PLICA NÚM. 2
CRITERIS

  

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

OUISELLYOU, SCP SAPIENSTRAVEL, SL

PROPOSTA ECONÒMICA 80 80 80

Total 80 80 80

Un cop valorades la    PropostaPropostaPropostaProposta     tècnicatècnicatècnicatècnica     acreditativa dels criteris d'adjudicació que es valorin 
mitjançant un judici de valor i la ProposicióProposicióProposicióProposició     econòmicaeconòmicaeconòmicaeconòmica  avaluable mitjançant fórmula matemàtica 
(sobre núm. 2), el resultat final del procés de valoració de la proposta sobre un màxim de 100 punts 
és el següent:

PLICA NÚM. 1 PLICA NÚM. 2
CRITERIS

  

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

OUISELLYOU, SCP SAPIENSTRAVEL, SL

MILLORES EN LA INFORMACIÓ AL 
VISITANT O AL TURISTA 10 9 10

MILLORES EN LA COMUNICACIÓ 10 9 10

PROPOSTA ECONÒMICA 80 80 80

Total 20 98 100

En data 16 de maig de 2018, es reuneix la Mesa de Contractació per revisar l 'informe de valoració de 
les ofertes presentades per les empreses admeses a la convocatòria. Un cop valorat l'informe 
presentat, la Mesa de Contractació decideix proposar l'adjudicació del contracte per a la gestió de 
l'oficina d'informació al visitant de Granollers a l'empresa SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL, i aixecar la 
proposta a l'òrgan de contractació per tal que adopti la corresponent resolució d'adjudicació.

En data 22222222    de maig dede maig dede maig dede maig de    2018201820182018, un cop feta la valoració, la direcció de Granollers Mercat requereix a 
SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL,,,,    perquè en el termini de 10 dies hàbils, dipositi la garantia definitiva del 
contracte i presenti, si és el cas, els documents probatoris per a poder adjudicar el contracte 
establerts en el punt IV del Plec de Clàusules Administratives Particulars .

En data 1111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2018201820182018, en el termini establert, l'empresa SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL, fa efectiva la 



garantia definitiva del contracte, per import de 2.802,80 euros, mitjançant transferència bancària; i en 
la mateixa data, en el termini establert, presenta la documentació prèvia a l'adjudicació definitiva del 
contracte, la qual és correcta.

Atès que s'acredita documentalment a l'expedient que el desenvolupament del procediment de 
licitació s'ha realitzat d'acord amb el que disposen els Plecs de Clàusules Particulars Administratives 
i Tècniques aprovats per aquest contracte.

Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de cost 
008008008008....OFITUROFITUROFITUROFITUR,,,, del Pressupost de Granollers Mercat per a l 'any 2018.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que regula les Competències Locals en matèria 
d'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l 'ocupació".

Article 25 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local relatiu a les 
competències municipals.

Article 20 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que regula els contractes privats.

Articles 22 i 109 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Articles 157 a 161 del TRLCSP, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Instruccions internes de contractació de Granollers Mercat .

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Adjudicar a SAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVELSAPIENSTRAVEL ,,,,    SLSLSLSL, (amb CIFCIFCIFCIF    BBBB65682718656827186568271865682718 i adreça al carrer Residència, 15 
At, codi postal 08030 de Barcelona), el contracte privatcontracte privatcontracte privatcontracte privat    de serveis per a la gestió de lde serveis per a la gestió de lde serveis per a la gestió de lde serveis per a la gestió de l''''oficinaoficinaoficinaoficina     
dddd''''informació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollersinformació al visitant de Granollers, per un període de 24 mesos, fins a 29 de juliol de 2020, amb 
possibilitat de pròrroga per 12 mesos més, fins a 29 de juliol de 2021, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats, la documentació aportada i amb el que estableixen els Plecs de 
Clàusules Administratives i Tècniques del contracte, i un    import màxim deimport màxim deimport màxim deimport màxim de    56565656....056056056056,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, amb un 
preu unitari depreu unitari depreu unitari depreu unitari de    22222222    €€€€////horahorahorahora,,,,    mésmésmésmés    11111111....771771771771,,,,76767676 euroseuroseuroseuros en concepte del 21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, el que fa un total de 
67676767....827827827827,,,,76767676    euroseuroseuroseuros, IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs , el que representa una rebaixa respecte el preu de licitació d 'un 8888,,,,33333333%%%%.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Formalitzar els contractes mitjançant documents administratius dins el termini dedins el termini dedins el termini dedins el termini de    15151515    diesdiesdiesdies    
hàbilshàbilshàbilshàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Registrar els contractes, objecte d'aquestes contractacions, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar l’acord a les parts interessades.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Publicar l'acord d'adjudicació i formalització de contractes mitjançant anunci en el perfil del 
contractant del web de l'entitat (wwwwwwwwwwww....canmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyola ....catcatcatcat), d'acord al que estableixen els articles 151 
i 154 del TRLCSP. 

Granollers, 8 de juny de 2018

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Antoni Casañas Casañas




