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1. ANTECEDENTS 

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, va liderar el 2021 la creació de 

l’International Mobility Congress (IMC), que van acabar organitzant conjuntament, els dies 21 i 

22 de setembre de 2021, les entitats següents: la mateixa AMTU, l’Autoritat del Transport 

Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM), la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya (FGC), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l’Associació 

catalana de municipis i comarques (ACM), la Federació de municipis de Catalunya (FMC), la 

Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 

l’Ajuntament de Sitges. 

L’IMC21, es va organitzar a Sitges i va tenir 719 inscrits. Van assistir a l’esdeveniment de manera 

presencial, un total de 461 persones i 331 connexions a distància. 

Davant del gran èxit que va suposar la primera edició de l’IMC, el Comitè Organitzador ha decidit 

tornar a organitzar una nova edició de l’IMC, els dies 25 i 26 d’octubre de 2022 també a la ciutat 

de Sitges. 

L’objectiu de l’esdeveniment continua essent que els principals agents del sector de la mobilitat 

s’uneixin per organitzar un congrés que vol posicionar Catalunya en el sector de la mobilitat i el 

transport públic. També ha de servir com a preparació/entrada del gran esdeveniment mundial 

que ha d’acollir Catalunya l’any 2023. El Congrés mundial bianual de la Unió Internacional del 

Transport Públic (UITP) s’organitza a Barcelona el juny de 2023. Per tant, el congrés IMC i el 

posicionament com a destinació de referència en mobilitat han de poder ser capitalitzats com 

un actiu clau en el contingut del Congrés de la UITP 2023. 

El congrés permetrà, igualment, esdevenir el punt de trobada i de referència de la indústria de 

la mobilitat i el transport públic a nivell mundial, fer networking, generar sinèrgies i fomentar la 

col·laboració, reflexionar i debatre sobre l’estat de situació d’aquest sector i les necessitats 

d’actuació.  
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2. DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT 

L’objecte del contracte és la contractació d’una OPC –organitzador professional de congressos- 

que s’encarregui de l’organització d’un Congrés Internacional de Mobilitat per a un màxim de 

1.000 persones els dies 25 i 26 d’octubre de 2022. 

El lloc on es realitzarà el Congrés IMC22 serà a l’Hotel Melià de Sitges. 

El format de l’esdeveniment es planteja en un format híbrid a on tant ponent com participants 

puguin assistir presencialment o connectar-se online. 

L’estructura del congrés vol ser com la de l’edició 2021 i es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.imcmobilitycongress.com/imc-tv-2/ 

 

3. TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA 

La tramitació per urgència o tramitació urgent de l’expedient està regulada per l’article 119 de 

la LCSP respecte dels contractes que responen a una necessitat inajornable o respecte dels que 

cal agilitar-ne la tramitació per raons d’interès públic. 

Les dates de celebració del Congrés han estat fixades pel Comitè organitzador els propers dies 

25 i 26 d’octubre de 2022, al mateix temps que fins a data d’avui no s’han compromès 

financerament a fer les aportacions econòmiques corresponents per tirar endavant aquest 

Congrés. 

Donat el curt termini per organitzar el Congrés i la necessitat de disposar d’un organitzador 

professional de congressos que s’encarregui d’aquesta tasca, es proposa al òrgan de 

contractació la tramitació urgent d’aquest expedient motivat per la necessitat inajornable de 

realitzar el Congrés Internacional de Mobilitat els propers dies 25 i 26 d’octubre de 2022. 

 

4. JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 

Les tasques identificades en aquesta licitació representen un elevat volum de recursos i 

coneixements tècnics. Els treballs a realitzar requereixen disposar d’un suport extern amb perfils 

especialitzats que proporcionin el seu suport en aspectes com definir els objectius i públic 

objectiu del congrés, donar suport i implementar el programa del congrés dissenyat pel Comitè 

Organitzador, ocupar-se de la convocatòria, registre i comunicació amb els assistents, facilitar la 

contractació de tercers per personal d’assistència, traducció, mobiliari ... pels quals el personal 

tècnic de l’AMTU no té la capacitat ni disposició de temps per realitzar-los. 

Així doncs, atenent al número de tasques a realitzar, els nivells de dedicació requerits i atès que 

aquestes tasques excedeixen els treballs habituals de l’AMTU, es fa necessària la contractació 

externa. 

 

 

https://www.imcmobilitycongress.com/imc-tv-2/
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

En virtut del compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, 

s’ha elaborat un pressupost base de licitació adequat a preus de mercat. 

Pressupost Base de Licitació -Art 100-, IVA inclòs: 42.229,00 € (quaranta dos mil dos-cents vint-

i-nou euros). 

- Pressupost net: 34.900,00 € 

- Import IVA: 7.329,00 € en concepte d’IVA (21%) 

El valor estimat del contracte és el pressupost base de licitació més la possible pròrroga del 

contracte de màxim 6 mesos, fins el 31 de desembre de 2022, amb un import total del contracte 

IVA inclòs: 42.229,00 € (quaranta dos mil dos-cents vint-i-nou euros). 

Els costos del pressupost (IVA exclòs) són: 

COSTOS GENERALS DEL SERVEI  Import 

Retribució  31.120,00 € 

Desplaçaments  500,00 € 

Total costos DIRECTES  31.620,00 € 

Costos generals  1.000,00 € 

Total costos INDIRECTES  1.000,00 € 

TOTAL EXECUCIÓ  32.620,00 € 

Benefici industrial (6,53%)  2.280,00€ 

Cost execució sense IVA  34.900,00 € 

IVA (21%)  7.329,00 € 

PRESSUPOST BASE  42.229,00 € 

 

 

6. DIVISIÓ EN LOTS 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, es 

considera improcedent procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, ja que la realització 

independent de les diverses prestacions definides en l’objecte del contracte posaria en risc la 

correcta execució del contracte atesa la naturalesa de l’objecte del mateix, ja que aquest s’ha 

de tractar com una única unitat i indivisible. 

 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per procedir a l’adjudicació del 

contracte, s’ha considerat que, per determinar l’oferta més avantatjosa, d’acord amb l’establert 

a l’art. 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, és més adient 

usar una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor realització qualitat-preu. 

Els criteris d’adjudicació per a aquesta licitació són: 
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A. Criteris de valoració avaluables de forma automàtica (40 punts): 

- Oferta econòmica: 40 punts 

Puntuació oferta = 40 x preu de l'oferta més econòmica  
                                      Preu de l'oferta que es puntua  
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

B. Criteris de valoració subjectes a judici de valor (60 punts): 

- Proposta tècnica: 60 punts 

Memòria descriptiva de l’organització proposada, la metodologia de treball i 

l’organització per a l’execució del contracte, així com pel que fa als mitjans personals 

i materials que el licitador es compromet a posar a disposició del contracte. 

S'apreciaran com a ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats aquelles 

en què l'oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits: 

- Quan es presentin un o dos licitadors es considerarà presumptament anormal o 

desproporcionada tota oferta inferior al 75% del pressupost base de licitació:  

Oferta < 0,75 x pressupost base de licitació 

- Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament anormal o 

desproporcionada tota oferta inferior al 90% de la mitjana de les ofertes presentades:  

Oferta < 0,90 x mitjana de les ofertes 

 

 

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ SI S’ESCAU 

En contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 35.000 euros, 

excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és aplicable 

aquest apartat, s’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional. 

 

 

 

Joan Prat i Trapé  

Gerent 
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