
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE 
DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DE 
GRANOLLERS A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

 

INFORME DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS ÈCONÒMIQUES 

 

Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen en 
la licitació del “CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA DE GRANOLLERS”, s’emet aquest informe tècnic de valoració final de les 
proposicions presentades, tenint en compte els criteris avaluables de forma automàtica. 

D’acord amb la clàusula III.4 Criteris d’adjudicació, B) Criteris avaluables de forma 
automàtica: “Proposta econòmica” (sobre núm. 3). del plec de clàusules administratives 
particulars, es procedeix a la valoració amb un total màxim de 51 punts. 

Es valorarà la millora en el preu/hora per a la gestió de la oficina d'informació turística. 

La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una 
vegada quantificades cada una de les ofertes econòmiques presentades: 

 

Preu/hora ofertat amb més baixa 
B= 51 x ------------------------------------------------------ 

Preu/hora ofertat a valorar 
 

 

PROPOSTA NÚM. 1 OUISELLYOU. S.C.P. 

L’oferta presentada per OUISELLYOU, SCP estableix un preu hora de 22,50 euros/hora per un 
total d’hores de 1.040,00 anuals el que fan un total de 23.400 euros anuals. 

Així el càlcul quedaria de la següent manera: 

19,00 
B= 51 x -------------= 43,07 punts 

22,50 

 

PROPOSTA NÚM. 2 Mª ÁNGELES TETILLA HERRERO. 

L’oferta presentada per Mª ÁNGELES TETILLA HERRERO estableix un preu hora de 19,00 
euros/hora per un total d’hores de 1.210,00 anuals el que fan un total de 22.990 euros anuals, 
que equivaldria per 1.040,00 hores anuals a 19.760 euros anuals. 

 



 

Així el càlcul quedaria de la següent manera: 

19,00 
B= 51 x -------------= 51,00 punts 

19,00 
 

Atès els criteris subjectes a valoració automàtica el resultat queda com segueix: 

CRITERIS PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

PLICA NÚM. 1 
OUISELLYOU 

PLICA NÚM. 2 
M.A. TETILLA 

Proposta Econòmica 51 43,07 51 
 51 43,07 51 

 

Un cop valorades la Proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que es valorin 
mitjançant un judici de valor (sobre núm. 2) i Proposta econòmica

 

 avaluable mitjançant 
fórmules matemàtiques (sobre núm. 3) es pren la següent conclusió: 

CRITERIS PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

PLICA NÚM. 1 
OUISELLYOU 

PLICA NÚM. 2 
M.A. TETILLA 

TOTAL PUNTUACIÖ 100 81,07 71 
 100 81,07 71 

 

 

Conclusió: 

Es proposa l'adjudicació a l'empresa OUISELLYOU, SCP amb CIF J 65284143 per a 24 mesos 
i per un import màxim de 46.800,00 euros IVA exclòs que suposa un preu hora de 22,50 euros 
més IVA en el servei de gestió de la oficina de turisme de Granollers, que resulta més 
avantatjosa, que s'ajusta més als criteris de valoració establerts en el plec de clàusules 
tècniques reguladores de la prestació de serveis per a la promoció turística de 
Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària.  

 

Granollers, 20 de juny de 2016 

La tècnica de turisme 

 

 

Àurea Diéguez Suàrez 

 


