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Assumpte

Adjudicació del contracte menor de serveis per a l'execució del servei de guiatge
d'elements patrimonials i rutes de Vilassar de Dalt.
Relació de fets
L’any 2012 l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Museu Arxiu de Vilassar iniciaven la
consolidació de l’oferta de rutes patrimonials per descobrir diferents centres d’interès de la vila.
L’any 2016 gràcies a la iniciativa de la Regidoria de Turisme i en el marc del Pla Director de
Turisme s’estableix un calendari anual per tal de programar l’oferta de visites gratuïtes que es
realitzaran durant l’any.
Tot i que la gestió/inscripció a les rutes per part dels usuaris es realitza amb mitjans propis, per la
gestió del servei de guiatge i recerca de grups externs es fa necessària a contractació d’una empresa
especialitzada en didàctica patrimonial.
Per al compliment dels objectius del Pla Director de Turisme es proposa la contractació d’una
empresa de guiatge dels elements i rutes patrimonials de Vilassar de Dalt.
En data 20 de març de 2017 la Regidora de Turisme conjuntament amb el Cap de Patrimoni
proposen el Programa d’actuació de manteniment web/xarxes socials de Turisme de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt especificant les funcions a desenvolupar per l’any 2017.
L’apartat tercer de l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) classifica com a
contracte menor els d’import inferior a 18.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis o
subministraments. Els contractes menors, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació, d’acord amb les normes de l’article 111 de l’esmentat Text refós.
Per la seva banda, l’article 111 del TRLCS determina que en la tramitació de l’expedient per a
contractes menors només s’exigeix de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent. Aquest tipus de contractes administratius no poden tenir una durada superior a un
any.
És l’alcalde de l’ajuntament l’òrgan competent per l’adjudicació del present contracte menor de
serveis , en exercici de la competència que li atribueix la disposició addicional segona del
TRLCSP.
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Fonaments de dret
1. L’article 4.1.c) i 70.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
2. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
3. L’article 111, 138 , i la disposició addicional segona del Text refós pel que s’aprova la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 13 de
novembre
4. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Resolució
1. Adjudicar a Antequem, SL., amb NIF B64209208, el contracte menor de serveis consistent
en la realització de les vistes guiades a elements patrimonials i rutes de Vilassar de Dalt.
Als efectes de la determinació de l’objecte de la prestació es procedeix a transcriure, en la
part que interessa, l’esmentat Programa d’actuació :

“Durada
Es proposa una durada del contracte de l’1 d’abril al 31 de desembre del 2017,
un total de 9 mesos.
Localització i mitjans
Les visites guiades es realitzaran en els recintes de titularitat municipal,
utilitzant únicament aquests espais per la finalitat de visita acordada, sense cap
dret a ús dels espais que no sigui l’establert en aquest contracte.
Tasques
Les tasques a realitzar seran la difusió, gestió i seguiment de totes les rutes
patrimonials programades durant l’any en base a la següent descripció:
•
•

•
•

Vilassar romà: forns romans de la Fornaca. Durada de la visita: 1 h.
Vilassar industrial: partint de la fàbrica de can Manyer visitant la màquina de vapor,
recorrent diferents carrers de Vilassar amb la tipologia de cases de cos, visita exterior
a fàbriques com cal Garbat/les Sedes i finalització al teatre de La Massa amb la cúpula
de Guastavino. Durada del a visita: 1,5 h.
Vilassar medieval: partint de la Sagrera de Vilassar fem una introducció al voltant de
l’església i el casc antic, per tot seguit fer la visita guiada al castell de Vilassar.
Durada de la visita: 1 h.
Ruta arqueològica: la ruta arqueològica a l’entorn dels jaciments de can Boquet amb
punt de trobada a la Roca d’en Toni, Rocs d’en Sardinyà, Recers, Cova d’en Joan,
Cova d’en Pau i Cova de la Granota. Durada de la visita: 1,5 h.
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L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, pot proposar en ocasions particulars rutes
monogràfiques: literàries, rutes fotogràfiques, de les masies, d’urbanisme, les fonts...
que es podran incorporar al catàleg d’oferta de visites.
Els grups concertats per l’empresa que requereixin pagament del servei es liquidaran
directament a l’Oficina liquidadora de l’Ajuntament en funció dels preus públics
aprovats a l’ordenança corresponent.
Les visites d’elements i rutes seguiran els següents requeriments:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La promoció de les rutes patrimonials es realitzarà a través de mitjans públics i privats
a càrrec de l’Ajuntament de Vilassar i l’empresa adjudicatària.
La realització de les visites guiades serà amb caràcter exclusiu seguint els criteris
acordats amb l’Ajuntament de Vilassar, en funció del model de visita i la seva durada.
El servei s’establirà amb caràcter programat per la part contractant o per concertació
qualsevol dia de l’any a petició de particulars o grups.
La visita a un element com la ruta implicarà una introducció general, una breu
explicació de contextualització dins el patrimoni de Vilassar amb incorporació de
material complementari audiovisual dels espais que en disposin.
Els guies hauran de tenir la formació suficient per poder atendre els dubtes que
sorgeixin durant la visita, així com coneixements general del municipi i hauran d’estar
correctament acreditats per fer la recepció de grup. En el cas que una ruta s’hagi de
realitzar en un idioma específic es sol·licitarà amb antelació.
Els continguts de les visites patrimonials, els materials promocionals i els criteris
tècnics d’execució de les rutes es faran d’acord amb la regidoria de turisme de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
De totes les visites/rutes es realitzarà una enquesta de satisfacció al finalitzar el
recorregut i es recolliran les dades estadístiques per elaborar una memòria anual de
funcionament.
El guiatge del Castell de Vilassar s’establirà segons els paràmetres acordats amb la
propietat del Castell.
L’empresa contractada haurà de realitzar un informe anual de les accions de promoció
i guiatge que hagi portat a terme.
Cost de contracte
El cost estipulat del contracte serà d’un total de 810 € IVA (exclòs) per a tot el període
de contractació que es liquidarà mitjançant factures fraccionades a nom de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Consignació pressupostària
Les despeses derivades d’aquesta intervenció tenen una consignació pressupostària
suficient a la partida: 2260924 RUTES PATRIMONIALS

Seguiment
El responsable del Servei efectuarà un seguiment periòdic de tasques i calendarització
per l’acompliment dels objectius marcats.
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Al finalitzar el període objecte d’aquest contracte l’empresa contractada haurà de
lliurar una memòria de les actuacions portades a terme i una avaluació dels resultats
obtinguts.”

L’adjudicatària del contracte, en el termini màxim de deu dies naturals a comptar de la
notificació del present decret, haurà de presentar al Registre General de l’ajuntament la
declaració responsable conforme no es troba en cap de les situacions de prohibició per
contractar previstes en la normativa sectorial, conforme es troba al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i una adreça de correu electrònic en
el que efectuar les notificacions.
La vigència del contracte administratiu de serveis s’estableix a comptar de l’1 d’abril, en
reserva de la revisió de la documentació a presentar relacionada en el paràgraf anterior, de
la comprovació del compliment dels preceptes esmentats i altres de general i procedent
aplicació, i dels efectes que s’escaiguin. El contracte s’extingirà a tots els efectes el proper
31 de desembre de 2017.
2. Autoritzar i disposar la despesa per un valor estimat de 810€ (IVA exclòs), i un preu de
contracte de 980,10 euros (21% IVA inclòs) mitjançant factures que l’adjudicatària
presentarà a nom de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2260924 Rutes patrimonials del
vigent pressupost.
3. Nomenar responsables administratius del contracte de referència al senyor Enric Ortega
Rivera, cap d’unitat de patrimoni, promoció de la Vila i Turisme d’aquest ajuntament. En
execució de les funcions pròpies del nomenament, haurà de fer l’acompanyament i el
seguiment periòdic del contracte a desenvolupar per l’adjudicatària, i establir les
prioritats i directrius oportunes durant la vigència del mateix.
4. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
5. Notificar aquest decret al regidor delegat competent en la matèria, a l’adjudicatària del
contracte, al Departament d’Intervenció, al secretari de l’ajuntament i al senyor Enric
Ortega Rivera.
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