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ANUNCI DE LICITACIÓ
FEDER 2019-003-00
La Junta Comarcal de Govern en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2019 ha
aprovat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada, del servei de promoció i difusió del projecte “Alt Camp: història i
patrimoni, les arrels d’una terra”, inclós al PO FEDER 2014-2020, eix 6.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3995C74414254194B1E618B558F590E9 i data d'emissió 30/10/2019 a les 13:06:13

S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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1. Poder adjudicador
a) Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Camp
b) Número d’identificació: 810017000
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública local.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Codi NUTS: ES514
g) Contractació conjunta / central de compres: No
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Camp
b) Domicili: C/ de Mossèn Martí, 3
c) Localitat i codi postal: Valls -43800
d) Telèfon: 977608560
Fax: 977613071
e) Adreça electrònica: secretaria@altcamp.cat
f) Adreça d’internet: www.altcamp.cat
g) Adreça del perfil del contractant on estan disponibles de forma lliure, directe, complet i
gratuït els plecs de contractes: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCAltCamp.
3. Objecte del contracte
a) Número d'expedient: FEDER 2018/003-00 – AC2019-00087
b) Tipus de contracte: contracte de serveis
c) Descripció de l'objecte: El serveis d’elaboració de les campanyes de promoció del
projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, l’edició dels materials
publicitaris i la seva difusió a través del pla de comunicació.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins l’operació “Alt Camp, història i patrimoni, les
arrels d’una terra” cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix
prioritari 6.
d) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: no es preveuen lots. Les raons consten a
l'informe justificatiu de la necessitat del contracte i a l'apartat A del quadre de
característiques del contracte que figura al plec de clàusules administratives particulars.
e) Admissió de variants: No.
f) Lloc d’execució del servei: Comarca de l’Alt Camp.
Codi NUTS: ES514
g) Termini d’execució: El contracte tindrà una durada de 30 mesos, a comptar des de la
data de formalització del contracte o bé des de la data que s’estableixi en el mateix.
h) Admissió de pròrroga: No es preveu.
i) Codi CPV: 79341000-6
Serveis de publicitat
79341400-0
Serveis de campanyes de publicitat
j) Codi CPA: 73.11 Serveis d’agències de publicitat
4. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
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b) Procediment: Obert amb diversos criteris d’adjudicació no subjecte a regulació
harmonitzada
c) Forma d’adjudicació: Oferta millor relació qualitat-preu als efectes del que disposa
l’art.145 LCSP.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3995C74414254194B1E618B558F590E9 i data d'emissió 30/10/2019 a les 13:06:13

5. Informació de caràcter econòmic
a) Pressupost base de licitació: 50.128,07 € i 10.526,89 € d’IVA. Pressupost total de
licitació és de 60.654,96 €.
b) Valor estimat del contracte: 50.128,07 € euros
c) Condicions de finançament i pagament: els treballs es facturaran trimestralment a raó
del 10% del preu adjudicat, amb un total de 10 pagaments.
d) S’accepta la facturació electrònica: Si.
6. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
c) Complementària: fins al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
7. Condicions de participació
a) Classificació empresarial: No s’exigeix
Classificació orientativa:
Grup T, Subgrup 1, Serveis de publicitat Categoria 1 (Reial decret 773/2015)
Grup T, Subgrup 1, Serveis de publicitat Categoria A (RD 1098/2001)
b) Solvència econòmica i financera: De conformitat amb l’apartat G.2.1 del quadre de
característiques del PCAP. L’acreditació de la solvència econòmica i financera es farà
d’acord amb l’article 87.3.a de la LCSP:
Criteri: volum anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte del contracte, referit a l’any
de major volum dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o
d’inici d’activitat, per import mínim de 30.076,84 €.
Acreditació: presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o al registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits
al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals
degudament legalitzats.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de
contractació consideri apropiat.
c) Solvència tècnica i professional: De conformitat amb l’apartat G.2.2 del quadre de
característiques del PCAP.
Criteri: caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a
les que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels darrers 3 (tres)
anys.
Per tal de determinar que un treball o servei és de naturalesa anàloga a la que
constitueix l’objecte del contracte, caldrà acreditar haver realitzat serveis d'agència de
comunicació (tant per al sector públic o privat) de temàtica turística i/o patrimonial
d'una zona d'alta incidència turística amb més de 12.000 habitants.
Acreditació: aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan
competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o
declaració de l’empresari/a en cas de treballs realitzats per al sector privat, acompanyats
dels documents que acreditin la realització de la prestació.
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Caldrà acreditar, com a mínim, haver realitzat:
- Una campanya gràfica amb un pressupost superior a 7.000 € anuals.
- La gestió i inserció de publicitat en mitjans offline, amb un pressupost de
publicitat (sense incloure el FEE de l'agència) superior a 5.000 € anuals.
- Insercions publicitàries online a Google Ads i/o Facebook Ads o serveis similars
amb un pressupost de publicitat (sense incloure el FEE de l'agència) superior a
1.500 € anuals.
- Organització d'una roda de premsa que hagi aconseguit publicar la informació
en algun mitjà autonòmic.
- Un audiovisual de com a mínim 3 minuts.
- Experiència superior a un any en la gestió d'alguna xarxa social amb més de
800 seguidors.
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En qualsevol cas, els certificats o documents hauran d’incloure les dades següents:
- Breu descripció del projecte o feines realitzades.
- Import del projecte executat (sense IVA).
- Dates d’execució de la prestació, durada, destinatari, temàtica dels mateixos
(turística i/o patrimonial), el tipus de tasca realitzada de les esmentades
anteriorment i, en el cas dels vídeos, també s'indicarà la duració de la peça i
l'enllaç per a visionar-los o, si no estan online, se'ns facilitaran els vídeos en
un suport digital.
d) Adscripció de mitjans personals i/o materials: De conformitat amb l’apartat G.3 del
quadre de característiques del PCAP, els mitjans personals a adscriure són els definits a
l’apartat 3 del plec de prescripcions tècniques.
e) Contracte reservat: no
8. Criteris d’adjudicació: Es detallen a l’aparta H del quadre de característiques amb
un total de 100 punts.
Criteris automàtics (màxim 64 punts):
- Oferta Econòmica fins a 46 punts
- Estabilitat laboral fins a 6 punts
- Accessibilitat / disseny inclusiu fins a 6 punts
- Ecoimpressió fins a 6 punts
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (màxim 36 punts)
- Memòria Explicativa d’Organització del servei fins a 36 punts
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que s’estableixen en
l’apartat K del quadre de característiques.
10. Presentació de les ofertes
a) Presentació de les proposicions: Únicament s’admet la presentació electrònica
mitjançant l’adreça (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCAltCamp).
b) Data límit de presentació: Vint (20) dies naturals, des del dia següent a la publicació
de l’anunci de licitació al Perfil del contractant. Si l’últim dia del termini de presentació
fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer dia hàbil següent.
c) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars
d) Llengües en què s’han de redactar les proposicions: En qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos
des de l'obertura de les proposicions. En el supòsit que s'hagi identificat alguna oferta
incursa en presumpció d'anormalitat, el termini de dos mesos s'ampliarà en quinze dies
hàbils
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f) Data i hora d’obertura de les proposicions: Es publicarà al perfil del contractant
Persones autoritzades a assistir a l'obertura: L'acte d'obertura de les proposicions és
públic.
11. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: SÍ. PO FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6,
12. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
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13. ACP aplicable al contracte: Sí
14. Recurs
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el ple del Consell
Comarcal de l’Alt Camp (C/ Mossèn Martí, 3-43800 Valls), en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Valls, a data de signatura electrònica
El president
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