GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe proposta de valoració de les ofertes tècniques (sobres B)
per a la contractació de l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció
de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (Exp. PR
2018 54)
El Departament de la Presidència va convocar mitjançant procediment obert la licitació de
l’Acord marc d’empreses que duguin a terme els serveis de gestió i inserció de publicitat
institucional en els mitjans de comunicació per als departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, organismes i entitats que en depenen.
L'Acord marc té per objecte els serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació que portin a terme l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en depenen.
En funció de la naturalesa de l'actuació de comunicació, s'han establert els següents lots:
Lot 1- Multimèdia: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions de
comunicació que es difonguin en tots o en algun/s dels mitjans de comunicació següents:
televisió, mitjà imprès, ràdio, exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals
i/o interactius, a excepció d'aquelles actuacions de comunicació vehiculades exclusivament
a través o bé del mitjà imprès o bé del mitjà internet, que quedarien recollides als lots 2 i 3
respectivament.
Lot 2 - Mitjà imprès: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions
de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà imprès, diaris, suplements de diaris
i revistes.
Lot 3 - Mitjà internet: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions
de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà Internet, noves tecnologies i nous
dispositius digitals i/o interactius.
En aquesta licitació, les empreses licitadores podien optar per participar en un o en dos lots,
no en tots tres.
En data 3 de març del 2018, es va publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea, anunci que també es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en data 16 de març de 2018 (DOGC Núm. 7580), i en el Boletín Oficial del Estado, en data
23 de març de 2018 (BOE Núm. 72), en els quals s’establia com a data límit de presentació
de les ofertes el dia 9 d’abril de 2018, a les 12:00 hores. L’anunci de licitació es va publicar,
així mateix, al perfil del contractant del Departament de la Presidència, en data 5 de març de
2018.
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L’acte d’obertura del sobre amb la documentació general (sobre A) es va celebrar el dia 10
d’abril de 2018 a les 11:00 hores i la Mesa de contractació, una vegada qualificada la
documentació general va estimar admeses a licitació totes les empreses presentades.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Les empreses presentades i admeses a la licitació per a cadascun dels lots han estat:
NIF

Empresa/es licitador/es admès/es

LOTS

A28343358

CARAT ESPAÑA, SAU

1,2

A78809662

HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SAU

1,2

B81173171

WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, SL

1,2

B85533321

DIGITAL GROUP BRANCH, SL

3

B63968267

PROXIMIA HAVAS SL

3

B64673130

NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL

3

B82314089

NETTHINK IBERIA SLU

3

L’acte públic d’obertura del sobre amb la documentació tècnica (sobre B) es va celebrar el
dia 16 d’abril 2018 a les 12:00 hores.
En aquest informe es valora la proposta tècnica (sobre B) de les proposicions presentades
als lots 1, 2 i 3. Aquesta proposta s’ha de valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor i que és única per a cada lot.

VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA (SOBRES B) DEL LOT 1 - MULTIMÈDIA:
D’acord amb el que estableix la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 1 els criteris que s’han de valorar segons un judici de
valor són els següents:
Exercici d’anàlisi......................................................................Fins a 1.000 punts.
Exercici d’anàlisi del públic objectiu d’individus majors de 16 anys de Catalunya,
segons l’establert en l’annex 8.1 del PCAP.
L’exercici es valorarà d’acord amb els criteris següents:



Nivell d’aprofundiment en l’anàlisi i en la definició de variables de segmentació (fins a
350 punts).
Rigor en l’anàlisi i correcta quantificació i descripció dels diversos subgrups (fins a 250
punts).
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Adequació de les conclusions de l’anàlisi a la selecció de mitjans que garanteixin el
contacte i que ajudin a fer arribar els missatges en condicions òptimes (fins a 400 punts).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els licitadors que obtinguin en aquest exercici una puntuació inferior a 500 punts seran
exclosos del procés, per la qual cosa ja no s’obrirà el sobre C.

A) VALORACIÓ DE L’EXERCICI D’ANÀLISI (LOT 1):
1) Empresa licitadora: Carat España, SAU (en endavant Carat)
Nivell d'aprofundiment en l'anàlisi i en la definició de les variables de segmentació:
L’empresa Carat fonamenta el seu exercici en una exhaustiva definició de les variables de
segmentació que es plantegen i les presenta de manera ordenada i molt ben argumentada,
prenent com a referència la premissa detallada en el brífing de l’exercici que estableix la
necessitat d’adreçar-nos a un públic molt heterogeni i ampli (individus majors de 16 anys de
Catalunya).
Per tot això valorem molt positivament l’anàlisi duta a terme ja que aquesta és coherent i ben
detallada.
Per tot l’exposat, l’empresa Carat obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (350 punts).
Rigor en l’anàlisi i correcta quantificació i descripció dels diversos subgrups:
L’exercici de Carat el valorem com a molt correcte per les següents raons:
Després de descriure diferents criteris de segmentació possibles, aplica la relació dels
individus amb els mitjans de comunicació com a factor discriminant (com els consumeixen i
com s’hi relacionen).
A partir d’aquí estudia, quantifica i descriu cadascun dels segments resultants. Així, doncs,
per a cada grup estudia el perfil sociodemogràfic, la tipologia de mitjans que consumeix
(estatals, autonòmics, convencionals, digitals,...), el temps de consum de cadascun dels
mitjans i, el més important de cara a l’eficàcia de les campanyes, la seva predisposició a
rebre missatges publicitaris i la credibilitat que els hi atorguen.
Per tot l’exposat, l’empresa Carat obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (250 punts).
Adequació de les conclusions de l’anàlisi a la selecció de mitjans que garanteixin el contacte
i que ajudin a fer arribar els missatges en condicions òptimes:
Com s’ha valorat en els apartats anteriors, tant el punt de partida com el desenvolupament
de la proposta, l’exercici de Carat és molt correcte. Ara bé, les conclusions que presenta per
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a cadascun dels grups són correctes però no aporten una solució òptima per arribar a
aquells segments que no consumeixen mitjans autonòmics o locals, necessitat que es
plantejava al brífing de l’exercici.
Per aquest motiu, l’empresa Carat obté el 70% dels punts d’aquest apartat (280 punts).
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Puntuació total Carat España, SAU (LOT 1).............................................880 punts.

2) Empresa licitadora: Havas Media Group Spain, SAU (en endavant Havas)
Nivell d'aprofundiment en l'anàlisi i en la definició de les variables de segmentació:
L’exercici d’Havas anomena les variables que farà servir per a la segmentació però no
aprofundeix en la seva definició, entra directament a descriure els clúster (grups) en els
quals ha dividit el grup de població d’individus majors de 16 anys de Catalunya.
El seu nivell d’aprofundiment en l’anàlisi es correcte, ja que fa una radiografia del públic i
dels seus hàbits, però no satisfà plenament el que es demanava a l’exercici.
Per aquestes raons, l’empresa Havas obté el 70% dels punts d’aquest apartat (245 punts).
Rigor en l’anàlisi i correcta quantificació i descripció dels diversos subgrups:
La descripció i quantificació que realitza Havas dels diversos subgrups és considera molt
adequada i coherent amb l’anàlisi, fixant-se en el perfil sociodemogràfic, en el consum de
mitjans així com en els interessos i actituds.
No es valora l’exercici com a molt correcte perquè en la definició dels hàbits de consum de
mitjans, que són determinants per a la resolució d’aquest exercici, hem detectat certes
incongruències que potser s’han donat a terme pel fet de creuar diverses fonts.
Per tot l’exposat, l’empresa Havas obté el 70% dels punts d’aquest apartat (175 punts).
Adequació de les conclusions de l’anàlisi a la selecció de mitjans que garanteixin el contacte
i que ajudin a fer arribar els missatges en condicions òptimes:
Havas ha fet l’esforç d’analitzar els interessos de cada grup per tal de saber a quina tipologia
de campanya (conscienciació social, tràmits i serveis, culturals, sectorial,...) són més afins
per adequar-ne la selecció de mitjans, però basant-se en els mitjans, no detalla suports que
ajudin a impactar aquell públic al que habitualment no arribem amb les campanyes
publicitàries de la Generalitat de Catalunya, donades les limitacions que es descriuen al
brífing de l’exercici.
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Per tot l’exposat, l’empresa Havas només obté el 40% dels punts d’aquest apartat (160
punts).
Puntuació total Havas Media Group Spain, SAU (LOT 1) ..........................580 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

3) Empresa licitadora: Wavemaker Publicidad Spain, SL (en endavant Wavemaker)
Nivell d'aprofundiment en l'anàlisi i en la definició de les variables de segmentació:
L’empresa Wavemaker fa un repàs dels diferents criteris de segmentació i alhora presenta
una definició de variables que considera adients tenint en compte les diversitats del públic
individus majors de 16 anys de Catalunya sobre la qual estableix els diferents tipus de
segmentació. Aquesta definició està ben argumentada per tant les variables estan
correctament definides i tractades.
Fruit d’aquesta bona definició, el nivell d’aprofundiment en l’anàlisi és correcte però sense
arribar a ser exhaustiu i, per tant, òptim.
Per aquestes raons, l’empresa Wavemaker obté el 70% dels punts d’aquest apartat (245
punts).
Rigor en l’anàlisi i correcta quantificació i descripció dels diversos subgrups:
Wavemaker descriu correctament en el seu exercici els diferents subgrups derivats dels tres
tipus de segmentació que proposa (generacional, tipus de llar i actitudinal). De cadascun
d’ells analitza el perfil sociodemogràfic i el consum de mitjans. En els grups que sorgeixen
de la segmentació generacional aprofundeix en el consum del mitjà digital. Trobem, però,
que aquest exercici no acaba d’aportar aquelles dades diferenciadores que poden servir per
a les conclusions en la selecció de mitjans i suports.
Així mateix la quantificació dels subgrups és correcta i està ben presentada.
Per tot l’exposat, l’empresa Wavemaker obté el 70% dels punts d’aquest apartat (175 punts).
Adequació de les conclusions de l’anàlisi a la selecció de mitjans que garanteixin el contacte
i que ajudin a fer arribar els missatges en condicions òptimes:
Tot i que Wavemaker ha tingut en compte els criteris de segmentació definits i ha quantificat
i catalogat correctament els subgrups, les conclusions que presenta per a cadascun dels
grups són correctes però no aporten una solució òptima per arribar a aquells segments que
no consumeixen mitjans autonòmics o locals, necessitat que es plantejava al brífing de
l’exercici.
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Per aquestes raons, l’empresa Wavemaker obté el 70% dels punts d’aquest apartat (280
punts).
Puntuació total Wavemaker Publicidad Spain, SL (LOT 1)..........................700 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ DEL LOT 1
D’acord amb els criteris de valoració que requereixen un judici de valor establerts en el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest Acord marc, les proposicions
presentades pel Lot 1 han obtingut les següents puntuacions i, per tant, queden
classificades per ordre decreixent de la forma següent:

Lot 1
Exercici
d'anàlisi

Empreses licitadores
Carat España, SAU

880

Wavemaker Publicidad Spain, SL

700

Havas Media Group Spain, SAU

580

Les tres empreses que liciten pel Lot 1 han superat la puntuació mínima requerida al PCAP
de 500 punts de l’exercici d’anàlisi.

VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA (SOBRES B) DEL LOT 2 – MITJÀ IMPRÈS
D’acord amb el que estableix la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 2 els criteris que s’han de valorar segons un judici de
valor són els següents:
Lot 2 – Mitjà imprès. Exercici de planificació.......................................Fins a 1.000 punts.
Exercici de planificació de la inserció d’un anunci al mitjà imprès segons l’establert en
l’annex 8.2 del PCAP.
L’exercici es valorarà d’acord amb els criteris següents:



La correcta anàlisi i segmentació del públic específic al qual va dirigida la campanya (fins
a 200 punts).
L’estratègia i planificació més adient per assolir els objectius i els resultats d’abastament
aconseguits (fins a 500 punts).
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Justificació de la selecció dels suports (dies de la setmana de més audiència, que es
tinguin en compte les duplicitats de lectors entre dos o més suports, etc.) (fins a 300
punts).
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Els licitadors que obtinguin en aquest exercici una puntuació inferior a 500 punts seran
exclosos del procés, per la qual cosa ja no s’obrirà el sobre C.

B) VALORACIÓ DE L’EXERCICI DE PLANIFICACIÓ (LOT 2):
1) Empresa licitadora: Carat España, SAU (en endavant Carat)
La correcta anàlisi i segmentació del públic específic al qual va dirigida la campanya:
L’exercici de planificació de Carat parteix d’una acurada i exhaustiva anàlisi del públic al qual
es dirigirà l’anunci a planificar.
Carat estudia el públic objectiu (dones de 50 a 69 anys de Catalunya) en funció del seu perfil
socioeconòmic, dels seus interessos culturals i d’oci, del seu consum de mitjans i, el més
important per a l’exercici, en funció de la seva preocupació per la salut.
Quant a hàbits de consum de mitjans analitza el consum de diaris i els seus suplements i
l’opinió que el públic objectiu té d’aquests com a mitjà d’informació. També analitza el
consum de revistes en funció de l’interès pel contingut/temàtica d’aquestes i, de la mateixa
manera que amb els diaris, l’opinió que té d’aquests suports com a fonts d’informació.
Per tot l’exposat l’exercici de Carat obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (200 punts).
L’estratègia i planificació més adient per assolir els objectius i els resultats d’abastament
aconseguits:
L’estratègia i planificació presentada per Carat respon de manera òptima als objectius
plantejats al brífing de l’exercici.
Defineix com a data de llançament de la campanya una data d’especial rellevància
relacionada amb la temàtica de l’anunci (Dia internacional contra el càncer de mama) que
ajudaria a crear sinergies entre l’anunci a inserir i el soroll que s’estaria generant en aquells
moments sobre el tema.
Parteix de l’anàlisi prèvia d’audiències, dels hàbits de consum de mitjans i d’interessos per
tal de seleccionar les capçaleres més llegides i les més afins, no només per temàtica
habitual de la revista/diaris sinó també aquells suplements relacionats amb salut i estil de
vida.
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Amb tot això proposa una selecció suports i una distribució de les insercions que
aconsegueix unes dades d’abastament realment bones segons els paràmetres que s’havien
establert a l’exercici.
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Sobre el públic objectiu quantificat en 982.000 dones de 50 a 69 anys de Catalunya
aconseguiria 90,57 GRP’s, 43,22 % de cobertura, 2,10 OTS, 889.397 impactes i un cost
per mil impactes (CPM) de 72,06.
Per tot l’exposat l’exercici de Carat obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (500 punts).
Justificació de la selecció dels suports:
L’anàlisi prèvia del consum de mitjans per part del públic objectiu queda reflectida en la
planificació proposada a l’exercici.
Carat planteja la seva selecció de suports basant-se en els rànquings d’audiència globals a
Catalunya i en els de cadascuna de les províncies i a l’hora busca maximitzar l’afinitat amb
el públic planificant aquells suports més afins per perfil i per temàtica.
Detecta les duplicitats de lectors entre suports per evitar malbaratar impactes i també
analitza l’audiència diària per tal de maximitzar la cobertura planificant les insercions aquells
dies de la setmana que trobarem més lectors de cadascun dels suports.
La selecció dels suports planificats a l’exercici està, per tant, molt ben justificada i per aquest
motiu Carat obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (300 punts).
Puntuació total Carat España, SAU (LOT 2).........................................1.000 punts.

2) Empresa licitadora: Havas Media Group Spain, SAU (en endavant Havas)
La correcta anàlisi i segmentació del públic específic al qual va dirigida la campanya:
L’exercici d’Havas planteja una exhaustiva anàlisi del públic al qual es dirigirà l’anunci a
planificar.
Quantifica correctament el públic, tan a nivell global Catalunya com per províncies, analitza
els seus interessos comparant-ho amb la totalitat de les dones de Catalunya i obté els temes
d’interès més rellevants que ajudaran a seleccionar els suports.
Estudia els hàbits de consum de mitjans de les dones de 50 a 69 anys i es centra en la seva
freqüència de lectura i en el nivell de credibilitat/confiança com a font d’informació que els
suports impresos els generen.
Per tot l’exposat l’exercici d’Havas obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (200 punts).
8

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Ignasi Genovès
Avellana 17/05/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0PBWL9VGVAA5DL5YOKLBPG693C43OTP0*
0PBWL9VGVAA5DL5YOKLBPG693C43OTP0

Data creació còpia:
19/10/2018
Data caducitat còpia:
19/10/2021
Pàgina 8 de 20

L’estratègia i planificació més adient per assolir els objectius i els resultats d’abastament
aconseguits:

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’estratègia i planificació de l’exercici d’Havas és correcta per assolir objectius plantejats al
brífing de l’exercici.
La planificació de suports es concreta en la inserció de l’anunci a diaris generalistes,
comarcals i gratuïts que aportarien cobertura i també a revistes del cor per reforçar l’afinitat.
La proposta de suports i la distribució de les insercions de l’exercici d’Havas aconsegueix
unes dades d’abastament adequades d’acord amb els paràmetres que s’havien establert a
l’exercici però es queden per sota de les dades òptimes.
Sobre el públic objectiu quantificat en 982.000 dones de 50 a 69 anys de Catalunya
aconseguiria 63 GRP’s, 38 % de cobertura, 1,6 OTS, 597.357 impactes i un cost per mil
impactes (CPM) de 110,6.
L’exercici d’Havas és correcte i obtindria uns resultats acceptables però no òptims i obté ,
per tant, el 70% dels punts d’aquest apartat (350 punts)
Justificació de la selecció dels suports:
En funció dels resultats extrets de l’anàlisi del públic objectiu, Havas justifica la seva selecció
de suports correctament.
Analitza el número absolut de lectors per tipologia de suports tant globals per Catalunya com
desglossats per províncies i vegueries. Justifica la selecció de suports en base al creuament
de dades de cobertura i afinitat pel públic.
Detecta les duplicacions de lectors per tipologia de suports entre diferents diaris (no entre
revistes, ni entre diaris i revistes conjuntament) i analitza l’audiència diària per tal de
maximitzar la cobertura planificant les insercions aquells dies de la setmana de més
audiència per a cadascun dels suports.
L’exercici d’Havas justifica correctament la seva planificació però hi ha alguns paràmetres
que no queden reflectits a la justificació (duplicacions entre revistes, manca la justificació de
proposar una doble inserció en algun suport i també manca la justificació de la no
planificació d’algun suport ben posicionat en rànquing d’audiència i d’afinitat).
Per aquests motius obté el 70% dels punts d’aquest apartat (210 punts)
Puntuació total . Havas Media Group Spain, SAU (LOT 2).........................760 punts.
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3) Empresa licitadora: Wavemaker Publicidad Spain, SL (en endavant Wavemaker)
La correcta anàlisi i segmentació del públic específic al qual va dirigida la campanya:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Wavemaker analitza molt en profunditat el públic objectiu de l’anunci (dones de 50 a 69 anys
de Catalunya).
Parteix d’un desglossament per províncies al qual aplica tota la resta de paràmetres
socioeconòmic i d’interessos: índex socioeconòmic, número d’integrants a la llar (per buscar
familiars prescriptors), estil de vida (oci i esport) i hàbits de cura de la salut (visites al metge i
tipus d’especialista).
Pel que fa als hàbits de consum del mitjà imprès analitza els hàbits de lectura de diaris i
revistes, concretament la freqüència de lectura i el temps dedicat per tal d’afinar en la
planificació de suports.
Wavemaker aporta en tots els casos unes dades molt completes i detallades.
Per tot l’exposat l’exercici de Wavemaker obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (200
punts).
L’estratègia i planificació més adient per assolir els objectius i els resultats d’abastament
aconseguits:
L’estratègia i planificació de l’exercici de Wavemaker és correcta per assolir objectius
plantejats al brífing de l’exercici.
Basant-se en els resultats de l’anàlisi prèvia, la planificació concreta de suports es centra en
els diaris generalistes, comarcals i gratuïts per assolir cobertura i en les revistes del cor per
reforçar la penetració i l’afinitat. Així mateix, busca optimitzar la cobertura detectant els
suports més eficients i potenciant-los a la planificació, fixant-se també en la repetició de
lectura d’un mateix exemplar (les revistes del cor tenen més durabilitat en el temps).
La proposta de suports i la distribució de les insercions de l’exercici de Wavemaker
aconsegueix unes dades d’abastament acceptables segons els paràmetres que s’havien
establert a l’exercici però es queden per sota de les dades òptimes.
Sobre el públic objectiu quantificat en 982.000 dones de 50 a 69 anys de Catalunya
aconseguiria 67,08 GRP’s, 38,9 % de cobertura, 1,72 OTS, 659.100 impactes i un cost per
mil impactes (CPM) de 100,6.
Per tot l’exposat l’exercici de Wavemaker obté el 70% dels punts d’aquest apartat (350
punts).
Justificació de la selecció dels suports:
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Partint de la bona anàlisi del públic objectiu que ha realitzat, Wavemaker té arguments sòlids
per justificar la selecció de suport planificats.
Basa aquesta selecció de suports en els rànquings d’audiència tant globals a Catalunya com
desglossats per províncies i maximitza l’afinitat planificant aquells suports que més
interessen al públic per perfil i per temàtica. A més, estudia l’evolució de la cobertura
acumulada en funció de l’increment d’insercions per a cadascun dels suports, detectant així
en quins valdria la pena fer més d’una inserció.
Detecta les duplicacions de lectors per tipologia de suports (entre diferents diaris, entre
diferents revistes i entre diaris i revistes conjuntament) i també analitza l’audiència diària per
tal de maximitzar la cobertura planificant les insercions aquells dies de la setmana de més
lectura per a cadascun dels suports.
Per tot l’exposat l’exercici de Wavemaker obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (300
punts).
Puntuació total Wavemaker Publicidad Spain, SL (LOT 2)............................850 punts.

CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ DEL LOT 2
D’acord amb els criteris de valoració que requereixen un judici de valor establerts en el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest Acord marc, les proposicions
presentades pel Lot 2 han obtingut les següents puntuacions i, per tant, queden
classificades per ordre decreixent de la forma següent:

Lot 2
Exercici de
planificació

Empreses licitadores
Carat España, SAU

1.000

Wavemaker Publicidad Spain, SL

850

Havas Media Group Spain, SAU

760

Les tres empreses que liciten pel Lot 2 han superat la puntuació mínima requerida al PCAP
de 500 punts de l’exercici de planificació.
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VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA (SOBRES B) DEL LOT 3 - INTERNET:
D’acord amb el que estableix la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 3 els criteris que s’han de valorar segons un judici de
valor són els següents:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Exercici d’anàlisi...................................................................Fins a 2.000 punts.
Exercici d’estratègia i planificació de la campanya segons l’ establert en l’Annex 8.3 del
PCAP.
L’exercici es valorarà d’acord amb els criteris següents:





Coherència en el desenvolupament de l’estratègia, mostrant visió global des de
l’aplicació de les conclusions extretes de les anàlisis prèvies, fins a la consecució
d’objectius (fins a 800 punts).
Recomanacions quant a la planificació tàctica, distribució d’impressions i accions al llarg
de la campanya i ús d’espais qualitatius, si s’escauen (fins a 800 punts).
Resultats d’abastament aconseguits (fins a 400 punts).

Els licitadors que obtinguin en aquest exercici una puntuació inferior a 500 punts seran
exclosos del procés, per la qual cosa ja no s’obrirà el sobre C.

C) VALORACIÓ DE L’EXERCICI D’ANÀLISI (LOT 3):
1) Empresa licitadora: Digital Group Branch, SL (en endavant Digital Group)
Coherència en el desenvolupament de l’estratègia, mostrant visió global des de l’aplicació de
les conclusions extretes de les anàlisis prèvies, fins a la consecució d’objectius:
L’exercici d’estratègia i planificació d’una campanya per a la prevenció dels riscos laborals
que ha presentat Digital Group és correcta en la seva anàlisi prèvia dels públics, en el
desenvolupament de l’estratègia i en la determinació dels paràmetres per assolir els
objectius de comunicació. La seva anàlisi dels públics objectius divideix el públic prioritari en
dos grups: empresaris o decisors en temes de seguretat dins de les empreses i treballadors.
Digital Group fonamenta la seva estratègia en la necessitat d’un canvi de mentalitat en la
societat pel que fa als riscos laborals. Partint d’aquesta premissa, estableix tres fases de
campanya en funció del punt de vista que es té respecte a la temàtica.
Per a cadascuna de les fases planteja unes accions diferenciades per captar primer l’atenció
del públic i finalment aconseguir que canviï la seva actitud sobre el tema.
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Tot i ser un exercici correcte per assolir els objectius, amb un bon plantejament estratègic,
es troba a faltar una explicació més entenedora que faci que l’exercici en el seu conjunt sigui
del tot coherent.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per tot l’exposat l’exercici de Digital Group obté el 70% dels punts d’aquest apartat (560
punts).
Recomanacions quant a la planificació tàctica, distribució d’impressions i accions al llarg de
la campanya i ús d’espais qualitatius:
L’exercici de Digital Group proposa una campanya en tres fases simultànies que anirà
modelant en funció dels resultats d’avaluació contínua que implementarà. Adapta a
cadascun dels públics (empresaris i decisors en temes de seguretat laboral o treballadors) la
selecció de suports, formats i missatges a comunicar.
Planteja una campanya de sis mesos de durada amb diferents onades d’intensitat. A
diferència d’altres propostes, aquesta marca l’inici de les tres fases en un mateix moment
sense fixar-se especialment en moments de major nombre d’accidents laborals.
Com a proposta d’ús d’espais qualitatius destaca la creació d’un blog amb contingut
testimonial i formatiu que serà la pàgina web de destí de totes les comunicacions dirigides a
aquell públic que ja es troba en la segona fase de l’estratègia (la fase de consideració de la
problemàtica dels accidents).
També proposa accions de macro-influenciadors (gent coneguda a tots els mitjans de
comunicació) dirigides als empresaris/decisors i accions de micro-influenciadors (persones
anònimes però molt seguides a les xarxes socials) dirigides als treballadors. Proposa fer una
acció global amb un o dos influenciadors dirigida al públic prioritari (empresaris i decisors)
per tal que s’acabi de convèncer de la importància de la prevenció dels riscos laborals.
La proposta de Digital Group és per tant completa en la seva proposta concreta de
planificació de suports i en l’ús d’espais qualitatius i obté la totalitat dels punts de l’apartat
(800 punts).
Resultats d’abastament aconseguits:
L’exercici finalitza amb la presentació dels resultats d’abastament que s’espera aconseguir
amb la planificació proposada (impressions, visionats, clics, percentatge de cobertura,
usuaris únics, freqüència i GRP’s). Aquests resultats es donen per a cadascuna de les tres
fases però no es diferencia entre els diferents públics objectius, requisit establert al brífing
de l’exercici.
Els resultats aconseguits són acceptables per una campanya d’aquesta tipologia.
L’exercici de Digital Group obté el 70% dels punts en aquest apartat (280 punts).
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Puntuació total Digital Group Branch, SL (LOT 3)........................1.640 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

2) Empresa licitadora: Proximia Havas, SL (en endavant Proximia)
Coherència en el desenvolupament de l’estratègia, mostrant visió global des de l’aplicació de
les conclusions extretes de les anàlisis prèvies, fins a la consecució d’objectius:
Proximia parteix d’una bona anàlisi prèvia dels diferents públics objectius (empresaris i
treballadors) que es plantejaven a l’exercici sobre la campanya per a la prevenció dels riscos
laborals i, fent un estudi de perfils, fa segments dins d’aquests dos públics per tal de detectar
oportunitats i establir els pilars estratègics de la campanya. A més, es fixa en els moments
de més sinistralitat laboral per adaptar la temporalitat de la campanya.
L’estratègia que es planteja es basa en assolir nivells màxims de cobertura i afinitat a través
d’una òptima segmentació dels públics i missatges en els períodes de major rellevància
quant a la sinistralitat laboral i en els dispositius i canals més eficients i que generin tràfic al
web.
La presentació de l’exercici és molt entenedora i coherent.
Per tot l’exposat l’exercici de Proximia obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (800
punts).
Recomanacions quant a la planificació tàctica, distribució d’impressions i accions al llarg de
la campanya i ús d’espais qualitatius:
L’exercici de Proximia estableix una campanya en tres onades, coincidint amb els mesos
que es detecta una més elevada sinistralitat laboral.
En funció del públic al qual dirigirà els missatges (empresaris i els seus subsegments o
treballadors) selecciona una tipologia diferent de suports per tal de maximitzar l’afinitat i la
cobertura.
Quant a l’ús d’espais qualitatius es valora molt positivament la proposta de la creació d’uns
premis, defineix un nom i logotip relacionat amb la imatge de la campanya, concreta els
premis a lliurar i proposa col·laboracions amb associacions empresarials. Aquests premis
reconeixen i destaquen en positiu les empreses que millor estan gestionant la prevenció de
riscos laborals.
L’exercici planteja fer difusió de la convocatòria d’aquests premis a l’entorn online,
especialment a les xarxes socials, i preveu la realització d’una gala de lliurament que generi
ressò mediàtic.
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Per tot l’exposat l’exercici de Proximia obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (800
punts).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Resultats d’abastament aconseguits:
L’exercici finalitza amb la presentació dels resultats d’abastament que s’espera aconseguir
amb la planificació proposada (impressions, visionats, clics, percentatge de cobertura i
freqüència-OTS). Algunes d’aquestes dades es donen per a cadascuna de les fases, però
no totes les dades requerides. A més el percentatge de cobertura fa referència a un públic
genèric (individus de més de 15 anys), sense diferenciar entre els diferents públics objectius,
requisit establert al brífing de l’exercici.
Els resultats aconseguits són acceptables per una campanya d’aquesta tipologia.
L’exercici de Proximia obté el 70% dels punts en aquest apartat (280 punts).
Puntuació total Proximia Havas, SL (LOT 3).......................................1.880 punts.

3) Empresa licitadora: Nothingad Comunicació, SL (en endavant Nothingad)
Coherència en el desenvolupament de l’estratègia, mostrant visió global des de l’aplicació de
les conclusions extretes de les anàlisis prèvies, fins a la consecució d’objectius:
Nothingad planteja l’estratègia per a la campanya de prevenció dels riscos laborals partint
d’una breu anàlisi dels públics objectius, centrada sobretot en l’afinitat d’aquests públics amb
els diferents suports del mitjà online. La seva anàlisi prèvia no aprofundeix en altres
variables que podrien aportar més dades útils de cara a desenvolupar una òptima estratègia.
En la seva anàlisi prèvia sí es fixa en els períodes de més sinistralitat per aplicar aquestes
conclusions en l’estacionalitat proposada per a la difusió de la campanya.
Així, l’estratègia es basa en la presència a les pàgines web de més audiència, amb l’ús de
formats d’alta notorietat i fent ús de la tecnologia retargeting.
Planteja realitzar totes les accions conjuntament per aconseguir una cobertura global
multicanal i bons resultats.
Nothingad dona importància al seguiment i actualització de la campanya en base a una
revisió constant dels resultats per tal d’optimitzar la planificació.
Per tot l’exposat l’exercici de Nothingad és correcte en aquest apartat però no aporta cap
element diferenciador respecte a altres propostes i obté, per tant, el 70% dels punts (560
punts).

15

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Ignasi Genovès
Avellana 17/05/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0PBWL9VGVAA5DL5YOKLBPG693C43OTP0*
0PBWL9VGVAA5DL5YOKLBPG693C43OTP0

Data creació còpia:
19/10/2018
Data caducitat còpia:
19/10/2021
Pàgina 15 de 20

Recomanacions quant a la planificació tàctica, distribució d’impressions i accions al llarg de
la campanya i ús d’espais qualitatius:

GENERALITAT DE CATALUNYA

La planificació tàctica plantejada a l’exercici de Nothingad diferencia les accions en funció de
si es dirigeixen al públic empresaris o bé al públic treballadors.
Planteja una estacionalitat concentrada en el període posterior a les vacances d’estiu, ja que
ha detectat que és quan es produeixen més accidents laborals fruit de la relaxació, però
també proposa mantenir una presència constant durant tot l’any amb cert tipus d’accions,
per exemple, amb campanya als cercadors.
En l’exercici de Nothingad es troba a faltar la proposta d’alguna acció especial qualitativa
dirigida a generar tràfic al web, aquest objectiu simplement l’assoleix amb accions de
retargeting i de cercadors.
Per tot l’exposat l’exercici de Nothingad és un exercici correcte en el seu conjunt però té
petites mancances i per tant obté el 70% dels punts d’aquest apartat (560 punts).
Resultats d’abastament aconseguits:
L’exercici finalitza amb la presentació dels resultats d’abastament que s’espera aconseguir
amb la planificació proposada (impressions, visionats, engagements, clics, percentatge de
cobertura, usuaris únics, GRP’s i freqüència mitja). Aquestes dades no s’aporten de manera
diferenciada entre els diferents públics objectius, requisit establert al brífing de l’exercici.
Els resultats aconseguits són acceptables per una campanya d’aquesta tipologia.
L’exercici de Nothingad obté el 70% dels punts en aquest apartat (280 punts).
Puntuació total Nothingad Comunicació, SL (LOT 3).......................1.400 punts.

4) Empresa licitadora: Netthink Iberia, SLU (en endavant Netthink)
Coherència en el desenvolupament de l’estratègia, mostrant visió global des de l’aplicació de
les conclusions extretes de les anàlisis prèvies, fins a la consecució d’objectius:
L’exercici d’estratègia i planificació de la campanya de prevenció dels riscos laborals que
proposa Netthink es sosté sobre una anàlisi molt acurada i profunda dels públics objectius,
va desgranant els diferents grups i detectant quins són els col·lectius més exposats als
riscos laborals, dada que permetrà una selecció de suports més precisa.
Nettthink també es fixa en els moments de més sinistralitat distingint, fins i tot, per franges
horàries i dies de la setmana.
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L’estratègia global planteja una campanya en tres fases depenent de la maduració i
sensibilització dels diversos públics. Cadascuna d’aquestes fases es tracta d’una manera
diferenciada adaptant les accions a l’objectiu a aconseguir (que es conegui la problemàtica,
que se’n prengui consciència i, finalment, que es faci alguna cosa).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Quant a la presentació, l’exercici té un discurs molt coherent, entenedor i ben estructurat.
Per tot l’exposat l’exercici de Netthink es valora com a molt correcte i obté la totalitat dels
punts d’aquest apartat (800 punts).
Recomanacions quant a la planificació tàctica, distribució d’impressions i accions al llarg de
la campanya i ús d’espais qualitatius:
Netthink plasma l’estratègia global en una planificació tàctica molt detallada, aportant
constants justificacions sobre els suports escollits i la manera d’inserir-hi publicitat, així com
nombrosos exemples de formats.
La planificació proposa un ampli espectre de suports per a cadascuna de les fases de
campanya que afavoreixen l’assoliment d’àmplies cobertures així com l’afinitat amb els
públics.
L’estacionalitat de la campanya està basada en els resultats de moments de més
sinistralitat, extrets de l’anàlisi prèvia. Es planteja una campanya en dues onades, de dilluns
a divendres, que faci més pressió els dilluns a primera hora del matí (pitjor moment segons
els informes de sinistralitat).
A nivell de propostes qualitatives, destaca una acció a xarxes socials amb personatges de
ressò, comunicadors líders a la fase de coneixement de la problemàtica.
També proposa un peça creativa notòria adaptada a cada públic que convida a la interacció,
afavorint així el tràfic al web.
Per tot l’exposat l’exercici de Netthink obté la totalitat dels punts d’aquest apartat (800
punts).
Resultats d’abastament aconseguits:
L’exercici finalitza amb la presentació dels resultats d’abastament que s’espera aconseguir
amb la planificació proposada (impressions, percentatge de cobertura, usuaris únics i
freqüència-OTS). Aquestes dades sí s’aporten de manera diferenciada entre els diferents
públics objectius, requisit establert al brífing de l’exercici. Trobem a faltar, però, algunes
dades rellevants (visionats, clics,...).
Els resultats aconseguits són acceptables per una campanya d’aquesta tipologia.
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L’exercici de Netthink obté el 70% dels punts en aquest apartat (280 punts).
Puntuació total Netthink Iberia, SLU (LOT 3)..................................1.880 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ DEL LOT 3
D’acord amb els criteris de valoració que requereixen un judici de valor establerts en el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest Acord marc, les proposicions
presentades pel Lot 3 han obtingut les següents puntuacions i, per tant, queden
classificades per ordre decreixent de la forma següent:

Lot 3
Empreses licitadores

Exercici de
planificació

Netthink Iberia, SLU

1.880

Proximia Havas, SL

1.880

Digital Group Branch, SL

1.640

Nothingad Comunicació, SL

1.400

Les quatre empreses que liciten pel Lot 3 han superat la puntuació mínima requerida al
PCAP de 1.000 punts de l’exercici de planificació.
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Conclusió

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’acord amb els criteris de valoració que requereixen un judici de valor establerts en el plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, les proposicions
presentades han obtingut les següents puntuacions parcials i totals i, per tant, queden
classificades per ordre decreixent per a cadascun dels lots de la forma següent:

Lot 1. Multimèdia

Lot 1

Nivell
d'aprofundiment en
l'anàlisi i en la
definició de les
varibles de
segmentació

Empreses licitadores

Adequació de les
conclusions de
Rigor en l'anàlisi i
l'anàlisi a la
PUNTUACIÓ
correcta
selecció de mitjans
TOTAL
quantificació i
que granteixin el
exercici
descripció en
contacte i que
d'anàlisi
diversos subgrups ajudin a fer arribar
els missatges en
condicions òptimes

Carat España, SAU

350

250

280

880

Wavemaker Publicidad Spain, SL

245

175

280

700

Havas Media Group Spain, SAU

245

175

160

580

Lot 2. Mitjà imprès

Lot 2
L’estratègia i
La correcta
planificació més
anàlisi i
adient per assolir Justificació de la
segmentació del
els objectius i els
selecció dels
públic específic
resultats
suports
al qual va dirigida
d’abastament
la campanya
aconseguits

Empreses licitadores

PUNTUACIÓ
TOTAL
exercici de
planificació

Carat España, SAU

200

500

300

1.000

Wavemaker Publicidad Spain, SL

200

350

300

850

Havas Media Group Spain, SAU

200

350

210

760
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Lot 3. Mitjà internet

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot 3
Coherencia en el
desenvolupament Recomanacions
quant a la
de l'estratègia,
planifiació tàctica,
mostrant visió
distribució
global des de
d'impressions i
l'aplicació de les
conclusions de accions al llarg de
la campanya i ús
les anàlisis
d'espais
prèvies, fins a la
qualitatius
consecució
d'objectius

Empreses licitadores

Resultats
d'abastament
aconseguits

PUNTUACIÓ
TOTAL
exercici
d'estratègia i
planificació

Netthink Iberia, SLU

800

800

280

1.880

Proximia Havas, SL

800

800

280

1.880

Digital Group Branch, SL

560

800

280

1.640

Nothingad Comunicació, SL

560

560

280

1.400

A Barcelona,

Director general de Difusió
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