INFORME TÈCNIC SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES REBUDES
PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’EDITORA MUSICAL DE LA
SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA
- PROCEDIMENT OBERTEXPEDIENT NÚM. 1906OB02

1. INTRODUCCIÓ
En aquest informe presentarem el grau de compliment, per part de les empreses
licitadores, del plec de prescripcions tècniques, així com la valoració de les propostes
presentades, de l’expedient 1906OB02.

2. EMPRESES LICITANTS
Finalitzat el període de recepció d’ofertes, s’han rebut ofertes dels següents licitadors:
BLANCO Y NEGRO MUSIC, SA
EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL
ENDERROCK-LA CÚPULA MUSIC-TEDDYSOUND-VENTILADOR

(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)

A l’obertura del sobre A (documentació administrativa) s’observa que tots els licitadors
presenten la documentació requerida en el plec de clàusules administratives (Formulari
del Document Europeu Únic de Contractació) i no s’observen mancances que comportin
exclusió per aquest motiu.
La Mesa de contractació es va reunir el dia 11 de juliol per obrir el sobre B, corresponent
a documentació relativa als criteris de valoració subjectiva.
S’observa que l’empresa ENDERROCK-LA CÚPULA MUSIC-TEDDYSOUNDVENTILADOR ha inclòs en el sobre B, documentació de valoració quantificable de forma
automàtica que es sol·licita en el sobre C, concretament l’oferta econòmica.
Per aquest motiu, la Mesa de Contractació conclou excloure del procediment la proposta
presentada per dita empresa.
3.- ENVIAMENT I VALORACIÓ DEL COMITÈ D’EXPERTS (SOBRE B).
3.1. Enviament i retorn de la valoració
En data 11 de juliol de 2019 la Mesa de contractació va enviar al Comitè d’experts la
documentació relativa a la proposta tècnica (sobre B) presentada per les empreses
licitadores
En data 8 d’agost de 2019 el Comitè d’experts va comunicar a la Secretaria de la Mesa
la seva valoració i va remetre l’informe que s’adjunta a aquest document.
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3.2. Valoració de les ofertes
El Comitè d’experts, segons detalla en el seu informe, ha puntuat els diferents criteris
segons l’establert en l’apartat punt B de la clàusula onzena .
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores ha estat la següent:

Gestió del catàleg
musical de la CCMA,
SA

Gestió distribució
digital catàleg i
seguiment

PUNTUACIÓ
TOTAL

ED. MUSICALES CLIPPER

38,30

14,20

52,50

BLANCO Y NEGRO

28,55

6,80

35,35

Secretaria de la Mesa
Sant Joan Despí, 16 de setembre de 2019.
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INFORME DEL COMITÈ D’EXPERTS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’EDITORA
MUSICAL I DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DIGITAL DEL CATÀLEG DE LA
SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SA
- PROCEDIMENT OBERTEXPEDIENT NÚM. 1906OB02

1. ANTECEDENTS
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei d’editora musical i de gestió i
explotació digital del catàleg musical de la CCMA,SA.
En el marc del Plec de contractació es determina en la clàusula desena del plec la
constitució d’un Comitè d’Experts, segons l’article 146 apartat 2 a) de la Llei de Contractes
del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, que valorarà .
La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor per aquest contracte, tenen
una ponderació més gran que els criteris avaluables de manera automàtica i en
conseqüència, d’acord amb la normativa vigent es constitueix un comitè d’experts que
valorarà aquests criteris i que estarà format per:
•
•
•

Angel Lacalle, cap d’Edicions i Llicències.
Neus Sala, tècnic d’Edicions.
Cristina Diviu, tècnic d’Edicions.

En el cas que un dels membres no pogués fer la valoració, aquesta seria realitzada per
els altres membres i per algun altre expert que s’incorporaria al comitè, prèvia
comunicació als licitadors.
El secretari de la Mesa, a instàncies d’aquesta, dona accés als membres del Comitè
d’experts, a la documentació relativa als criteris de valoració que estan subjectes a un judici
de valor (sobre B) presentada per les empreses licitadores, perquè realitzin la valoració de
les ofertes.

2. INICI DEL PROCÉS DE VALORACIÓ
2.1. Aspectes que s’han tingut en compte en compte en la valoració
Segons es determina en el punt B de la clàusula onzena del plec s’han tingut en compte els
següents aspectes:
3. VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS (contingut sobre B)
3.1 Criteris de valoració subjectiva (Fins a 55 punts)
Per valorar els criteris tècnics s’ha tingut en compte els criteris establerts en la clàusula
onzena del Plec de Clàusules Administratives que regeixen aquesta licitació:
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“B.1. Proposta de gestió del catàleg musical de la CCMA, SA i el seu seguiment
davant les entitats de gestió (Fins a 40 punts)
1. Proposta de gestió del catàleg musical de la CCMA, SA tant l’històric com les obres
noves així com les adaptacions. (Fins a 25 punts).
- Es valorarà la proposta de gestió de tota l’obra nova de la CCMA, SA així
com també la proposta de manteniment de tot el fons del catàleg editorial
(Fins a 20 punts).
- Es valorarà la proposta d’incorporació del catàleg de la CCMA, SA a BMAT:
descripció de les accions i activitats i calendari. (Fins a 5 punts).
2. Perfils professionals destinats al servei (Fins a 7 punts).
Es valoraran els coneixements acreditats en la gestió editorial i en temes de
propietat intel·lectual de les persones proposades pel servei així com la formació
que tinguin i el seu nivell de català, castellà i anglès.
3. Resolució d’incidències (Fins a 5 punts).
Es valorarà la proposta de gestió de les incidències produïdes tant amb les entitats
de gestió com amb les editores i els autors.
4. Explotació comercial del catàleg (Fins 3 punts).
Es valorarà el pla d’accions proposat amb l’objectiu de donar més visibilitat i
rendibilitzar el catàleg de la CCMA, SA.
B.2. Proposta de gestió de la Distribució Digital del catàleg de la CCMA a les diferents
plataformes i el seu seguiment (Fins a 15 punts)
1. Pla Estratègic per a la Distribució Digital del catàleg de la CCMA a les diferents
plataformes, especificant les accions per cadascuna d’elles (Fins a 8 punts).
-

Es valorarà la qualitat, coherència i adequació del pla estratègic per a tot el
període d’execució del servei (fins a 5 anualitats) prestant un èmfasi especial
al detall de les plataformes utilitzades, les accions proposades de gestió de
perfils i llançaments, el pla de promoció del catàleg a les diferents
plataformes (store promo campaigns, social media, PR) i les tasques, fases,
terminis i fites corresponents als primers 12 mesos, a comptar des de la data
d’inici del servei, per garantir els objectius de monetització i
desenvolupament d’audiències. (Fins 5 punts).

-

Es valorarà la metodologia proposada en quant als processos d’operativa,
gestió d’incidències, seguiment i coordinació amb els diferents equips de
treball de la CCMA, SA. (Fins a 2 punts)

-

Es valorarà la planificació periòdica d’accions o sessions de formació sobre
les novetats en l’àmbit de les plataformes i de la distribució digital de la
música per als professionals de la CCMA, SA designats com a interlocutors
del servei. (Fins a 1 punt)

2. Proposta de Mitjans Humans (Fins a 4 punts)
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-

Es valorarà la màxima adequació de l’equip proposat per a executar el
servei, considerant especialment la seva composició i idoneïtat per respondre
a les tasques del servei (Fins a 2 punts)
Formació específica en management de la indústria musical per part d’algun
dels membres de l’equip que s’encarregarà del servei (Fins a 1 punt)
Formació específica en màrqueting digital per part d’algun dels membres de
l’equip que s’encarregarà del servei (Fins a 1 punt).

3. Proposta d’eina de seguiment de la distribució del catàleg i dels royalties generats
de la que disposi el licitador. (Fins a 3 punts)
-

Es valorarà la capacitat de generar informes en temps real de la distribució
del catàleg i dels ingressos generats (Fins a 2 punts)
Es valorarà l’usabilitat de l’eina (Fins a 1 punt).

Les empreses licitadores han d’obtenir, com a mínim, 35 punts dels 55 màxims,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta clàusula. Les empreses
amb puntuació inferior a aquests 35 punts quedaran excloses del procediment.

PUNTACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA:
Totes les ofertes es valoren de millor a pitjor en funció de les seves característiques, de la
seva major adequació a l’execució de l’objecte del contracte i de la seva comparació amb la
resta d’ofertes.
A les ofertes se’ls assignarà per estimació una qualificació entre 0 i 10 i se’ls atorgarà els
punts que, per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula:
P = N·(Ov/10)
on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la qualificació
entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la qualificació màxima.”

3.2. Valoració B1: Proposta de gestió del catàleg musical de la CCMA, SA i el seu
seguiment davant les entitats de gestió (Fins a 40 punts)
3.2.1. Proposta de gestió del catàleg musical de la CCMA, SA tant l’històric com les obres
noves així com les adaptacions. (Fins a 25 punts).
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta una proposta de gestió del
catàleg musical de la CCMA molt concreta i detallada basada en sis punts: actualització i
manteniment del catàleg, gestió i preparació del contracte editorial, gestió de permisos i
llicències, redacció de contractes d’adaptacions, arranjaments o sampler, registre d’obra
nova a SGAE, registre audiovisual i ingesta a BMAT.
Quant a BMAT, EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL hi té un acord des de fa anys i
estan plenament familiaritzats amb el seu ús tant per la ingesta com per la creació
d’informes i correcta declaració i reclamació dels diferents usos de la música ingestada.
Pel servei puntual d’ingesta de l’històric, EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL proposa
reunions d’avaluació del material amb la CCMA, recerca de les metadades al repertori de
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les entitats de gestió corresponents i ingesta en un període no superior als sis mesos des
de l’inici del contracte.
En cas de no poder ingestar-se alguna música a temps de ser reconeguda per BMAT,
EDICIONES MUSICALES CLIPPERS proposa la notificació manual a SGAE.
La proposta de BLANCO Y NEGRO per la gestió del catàleg musical de la CCMA és una
proposta molt més genèrica i sense el nivell de detall de la presentada per EDICIONES
MUSICALES CLIPPERS, SL. Relacionen com es farà la creació de contractes editorials i
llicències, la transcripció de partitures/lletres, el registre a entitats de gestió i BMAT i el
seguiment i actualització de catàleg però no es fa cap referència en l’àmbit de les
adaptacions, arranjaments o samplers ni tampoc es parla de la gestió de filials.
Quant a BMAT, a BLANCO Y NEGRO també estan familiaritzats amb els seu ús i proposen
ingestar tota la informació nova i també l’històric de la forma més ràpida possible marcant el
mateix període màxim de sis mesos per la introducció de l’històric.
A diferència d’ EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, no fan referència en cap moment a
alternatives en cas que una música no es pugui pujar per algun motiu
3.2.2. Perfils professionals destinats al servei (Fins a 7 punts).
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta una proposta de 16
professionals destinats al servei. D’aquests, acrediten formació en gestió editorial i en
temes de propietat intel.lectual concretament de 7 persones. Els 16 tenen els idiomes que
es demanen: català, castellà i anglès.
L’empresa BLANCO Y NEGRO MUSIC, SA presenta una proposta de 4 professionals
destinats al servei. D’aquests 4 no s’acredita formació específica i només consten dos
d’ells amb els tres idiomes que es demanen
3.2.3. Resolució d’incidències (Fins a 5 punts).
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta una proposta molt detallada
dels tipus d’incidències que poden sorgir, ja sigui en músiques no identificades per les
entitats de gestió, com incidències amb autors i editors, liquidacions, ingestes a BMAT o
usos indeguts del repertori. Exposen amb claredat com es gestionaran cadascuna
d’aquestes incidències i els timmings en que es poden resoldre.
L’empresa BLANCO Y NEGRO MUSIC, SA també presenta una bona proposta de gestió
d’incidències amb entitats de gestió, músiques no identificades, editors, autors i BMAT
exposant també com es resoldran i els terminis que tindran de resolució.
Ambdues empreses posen a disposició de la CCMA els seus serveis jurídics, en cas que
fós necessari, per resoldre els conflictes que puguin sorgir.
3.2.4. Explotació comercial del catàleg (Fins 3 punts).
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta una proposta d’explotació
comercial del catàleg basada, bàsicament, en les sincronitzacions en publicitat i
produccions de TV i cinema així com la reclamació de concerts on s’interpretin obres del
catàleg de la CCMA.
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L’empresa BLANCO Y NEGRO MUSIC, SA, en canvi, presenta una proposta que també
inclou les sincronitzacions i afegeix incloure catàleg en repertori dels seus artistes, incloure
catàleg en espais retail (Bexfy) i incloure catàleg en esdeveniments (Tree leaves
productions). Tot i això, pel tipus de catàleg que té la CCMA, especialment aquestes tres
últimes propostes tenen poc recorregut.
A continuació es presenta un quadre la puntuació obtinguda un cop aplicada la fórmula
establerta en el Plec:

3.3. Valoració B2: Proposta de gestió de la Distribució Digital del catàleg de la CCMA
a les diferents plataformes i el seu seguiment (Fins a 15 punts)
3.3.1. Proposta Pla Estratègic per a la Distribució Digital del catàleg de la CCMA a les
diferents plataformes, especificant les accions per cadascuna d’elles (Fins a 8 punts).
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta un pla estratègic de
distribució digital del catàleg de la CCMA pels propers anys coherent i adequat pel tipus de
catàleg del que disposa la CCMA i per l’entorn canviant que és actualment el negoci
musical digital. Fa propostes detallades pels continguts principals de la CCMA (Infantils,
Marató, Programes i Sèries) en les plataformes més importants. Detalla totes les
plataformes amb les quals treballen, detalla també possibles accions de promoció per
potenciar els perfils i augmentar les audiències, exposa clarament tota l’operativa de gestió i
resolució d’incidències i els timmings previstos en cas d’incidència i fa una proposta
adequada de formació pels professionals de la CCMA que ho requereixin.
D’altra banda, l’empresa BLANCO Y NEGRO no fa una proposta de pla estratègic. Es limita
a relacionar els serveis dels que disposa en l’àmbit de la distribució digital. Tampoc detalla
les plataformes amb les que es treballarà ni les accions que es faran en cadascuna d’elles
per beneficiar el catàleg de la CCMA. No detallen ni la gestió de perfils ni tipus de
promocions possibles en els llançaments, tampoc exposen com gestionaran les possibles
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incidències i no esmenten cap planificació periòdica d’accions o sessions de formació per la
CCMA.
3.3.2. Proposta de Mitjans Humans (Fins a 4 punts)
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta l’estructura d’equip de la que
disposen a BELIEVE i l’equip concret que treballarà per la CCMA, format per 4 persones
amb amplia experiència en l’àmbit musical, 2 de les quals tenen formació específica en
gestió d’empreses de la indústria de la música i una tercera que té formació específica en
l’àrea del màrqueting.
L’empresa BLANCO Y NEGRO MUSIC, SA no presenta l’equip de THE ORCHARD,
menciona només les dues persones del seu equip propi que actuaran com a coordinadors
tant dels continguts com de les ingestes tècniques. No es detalla la formació ni en
management de la industria musical ni en màrqueting digital en cap de les dues persones.
3.3.3. Proposta d’eina de seguiment de la distribució del catàleg i dels royalties generats
de la que disposi el licitador. (Fins a 3 punts)
L’empresa EDICIONES MUSICALES CLIPPERS, SL presenta com a eina de seguiment de
la distribució del catàleg i dels royalties el Backstage de BELIEVE. N’exposa totes les seves
característiques, en mostra captures a tall d’exemple i adjunta dos informes tipus dels que
pot emetre l’eina. També detalla dues de les sub-eines de les que disposa per millorar el
seguiment del consum dels continguts a les plataformes i per millorar la promoció i la venda
dels productes a les plataformes en el moment del seu llançament. Aquesta eina permet
generar informes a temps reals marcant els períodes que es desitgi i aplicant diversos
filtres: artistes, segell, conjunts... Quant a l’usabilitat de l’eina, té un menú molt clar que
facilita la navegació i que permet accedir a totes les funcionalitats ràpidament. A part d’això,
tot l’entorn és molt intuitiu, cosa que en facilita l’ús.

BLANCO Y NEGRO presenta les diverses eines que posa al seu abast THE ORCHARD.
N’exposa totes les seves característiques i també en mostra captures a tall d’exemple però,
en aquest cas, no adjunta informes de mostra tot i que detalla els tipus d’infome que pot
emetre l’eina. Aquesta eina permet generar informes a temps reals marcant els períodes
que es desitgi i aplicant també diversos filtres. Quant a l’usabilitat de l’eina, també té un
menú molt clar que facilita la navegació i que permet accedir a totes les funcionalitats
ràpidament i l’entorn també és molt intuitiu.
A continuació es presenta la puntuació obtinguda un cop aplicada la fórmula establerta en el
Plec:
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4. RESUM DE LA VALORACIÓ TOTAL
Una vegada valorats tots els apartats subjectes a judici de valor segons l’especificat en el
Plec de condicions, la valoració dels diferents aspectes queda reflectit en la següent taula:
Gestió del catàleg
musical de la CCMA,
SA

Gestió distribució
digital catàleg i
seguiment

PUNTUACIÓ
TOTAL

ED. MUSICALES CLIPPER

38,30

14,20

52,50

BLANCO Y NEGRO

28,55

6,80

35,35

Finalitzada la valoració del Comitè d’experts, s’emet el present informe a la Mesa de
contractació del concurs relatiu a la contractació servei d’assistència de les visites i
convidats. (expedient 1906OB02).

Angel Lacalle

Neus Sala
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Cristina Diviu

Sant Joan Despí, juliol de 2019
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