INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR ELS
SERVEIS DE PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ I COMPRA D’ESPAIS EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ PER A LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL
MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA)
Gemma Palau Galofré, responsable de l’àrea de Comunicació de l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona, SA, (en endavant, EMATSA) a l’objecte de justificar la necessitat i la
idoneïtat d’impulsar el contracte amb l’objecte indicat a l’encapçalament, emeto el present
INFORME
1. Objecte
El contracte té per objecte els serveis de planificació de mitjans, negociació i compra d’espais en
els mitjans de comunicació per a les campanyes de comunicació de l’Empresa Municipal Mixta
d’Aigües de Tarragona d’acord amb el plec tècnic.
2. Necessitats que es pretén satisfer i justificació del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són informar sobre
la gestió del cicle integral de l’aigua que realitza Ematsa, per tal de sensibilitzar sobre el correcte
ús del servei i comunicar a la ciutadania aspectes per a la millora de l’atenció i la informació.
Per tot això hi ha la necessitat de disposar d’un proveïdor que aporti l’assessorament en termes
de planificació de mitjans, la gestió de les insercions comunicatives i el seguiment de les
campanyes. Aquests són uns serveis molt específics que requereixen experiència, estar al dia del
mercat quan a audiències i preus i tenir les eines i les fonts de dades necessàries.
Les circumstàncies indicades justifiquen convenientment la necessitat i idoneïtat del present
contracte, així com la conveniència de la seva tramitació.
3. Manca de mitjans
EMATSA no compta amb els mitjans humans ni materials necessaris per a fer-ho, ni pel que fa
al perfil professional necessari, ni pel que fa a les eines i fonts necessàries per entendre com
funciona el mercat i gestionar la contractació de mitjans de la manera més avantatjosa possible
resultant, per tant, necessari impulsar el corresponent expedient de contractació.

DOMICILI SOCIAL:
Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA:
Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Tel. 977 25 09 12
www.ematsa.cat
www.lab.ematsa.cat

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 272, Llibre 200/3, Foli 139, Full 4855, Inscripció 1a. NIF A-43049956

4. Divisió en lots
La conveniència d’organitzar i coordinar els serveis amb una única empresa, és la principal raó
per la qual s’ha decidit no subdividir el contracte en lots.
5. Durada del contracte
Durada
La durada del present contracte s’estableix en 1 any des de la formalització del contracte.
Terminis parcials
No aplica.
Pròrroga
El contracte serà prorrogable per un any més.
6. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes.
Import mínim:
Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més volum dels
últims tres, ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, o sigui,
135.000,00 euros.
Acreditació documental:
El licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar aquesta circumstància aportant
els comptes anuals, d’algun dels darrers tres exercicis, aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, o bé, per als empresaris no inscrits en l’esmentat Registre, mitjançant llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats.
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b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans i valors:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que l’objecte
del contracte durant els darrers tres anys. S’han d’incloure import, dates i destinatari.
Requisit mínim, l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior
al 70% del valor estimat del contracte: 63.000,00 euros.
El licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar aquesta circumstància aportant
certificats de bona execució, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
siguin una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat o una declaració responsable expedida per aquest.
c) Classificació empresarial:
No s’exigeix.
Tanmateix, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, si es disposa, de la classificació empresarial que tot
seguit es detalla:
Grup: T, Subgrup: 4, Categoria: 1
Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, atesa la seva
naturalesa, es consideren proporcionals.
7. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte
Per seleccionar la millor oferta, es prendran com a criteri d’adjudicació els percentatges de
descomptes oferts sobre les tarifes vigents dels mitjans de comunicació, ja que la tasca de les
centrals de mitjans que compleixen els criteris de solvència és pràcticament igual i l’únic factor
determinant per poder triar una o altra empresa és el preu final de cadascunes de les insercions
en les campanyes de comunicació que s’obtindrà després d’aplicar els corresponents
percentatges de descomptes oferts pels licitadors.
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Es demanarà a les empreses licitadores que omplin un model d’oferta econòmica amb
descomptes sobre tarifa mínims. En aquest model d’oferta econòmica es detallen una sèrie de
mitjans, suports i formats, però no pot incloure tota l’oferta del mercat sinó només uns quants. El
fet que un mitjà o suport hi aparegui no implica la seva utilització durant el contracte. Per a tots
aquells suports que no poden estar detallats s’habiliten uns espais d’oferta per a grups de suports.
Les caselles habilitades per omplir que restin buides o continguin un valor negatiu seran motiu
d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per ofertes de descompte mínim que continguin
un zero (0%), no generaran cap punt. Les caselles amb format diferent del demanat no generaran
cap punt. La xifra continguda a la casella podrà tenir un màxim de dos decimals i no podrà
contenir fórmules. No es podrà afegir ni treure línies del model d’oferta econòmica.
Per determinar l’oferta millor, l’únic criteri de valoració seran els descomptes mínims oferts pels
licitadors sobre les tarifes vigents dels mitjans de comunicació, tenint en compte els mitjans i
suports inclosos en el model d’oferta econòmica. Les tarifes vigents que es prendran com a
referència es troben en document annex.
L’empresa adjudicatària no podrà presentar en cap cas propostes amb descomptes inferiors als
oferts en aquest procediment mentre duri el contracte. L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació
d'aplicar qualsevol descompte estacional o baixada de tarifa publicada vigent, sigui o no puntual,
que puguin oferir els mitjans de comunicació i que impliqui una condició més avantatjosa. El que
es demana a les caselles és un percentatge de descompte sobre les tarifes dels mitjans de
comunicació indicades als annexos dels plecs de clàusules, en les que es consideren inclosos tots
els conceptes (també els honoraris o càrrec d’agència), excepte l’IVA. El descompte serà
extensible a tots els formats, edicions, ubicacions, horaris o dies d’emissió. En el cas dels mitjans
digitals, serà extensible a les xarxes socials i apps pròpies dels suports, des de qualsevol
dispositiu.
S’estableix una puntuació ponderada, tenint en compte el volum de la despesa dels darrers dos
anys pels diferents tipus de mitjans.
Tipologia
Mitjans impresos
Mitjans digitals
Mitjans radiofònics i televisius

Ponderació
50
30
20

La consecució de punts de cadascuna de les caselles és individual. Les caselles són independents
i la puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de les caselles del
model d’oferta econòmica, d’acord amb la fórmula següent:
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Puntuació = ponderació x descompte que es valora (en %)
Ponderació de mitjans:
MITJANS IMPRESOS
Mitjà
Diari de Tarragona
Diari Més
Revista Fet a Tarragona
L’Agulla El Catllar
Altres mitjans impresos
TOTAL

25
20
2
2
1
50

MITJANS DIGITALS
Mitjà
Diari Més Digital
La Ciutat
Tarragona21
Fet a Tarragona
Altres mitjans digitals
TOTAL

15
5
5
4
1
30

MITJANS RADIOFÒNICS I TELEVISIUS
Mitjà
Tac 12
Tarragona Radio
Rctgn.cat
Altres mitjans televisius i radiofònics
TOTAL

10
4.5
4.5
1
20

8. Condicions especials d’execució del contracte
-

La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal
superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació contractual essencial i
el seu incompliment es considerarà causa de resolució del contracte. Així mateix, aquesta
condició especial d’execució serà exigida a tots els subcontractistes que participin en
l’execució del contracte.
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-

Durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures específiques en
matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular, pel que respecta a
la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es
generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del
llenguatge no sexista, evitant imatges discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i
fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i pluralitat de rols
i identitats de gènere.

-

Fonts d’informació. Les empreses licitadores hauran de tenir contractades les fonts
d’informació següents per desenvolupar el servei d’assessorament i planificació de mitjans
per a cada necessitat de comunicació:
OJD i PGD (tirades i difusions del mitjà imprès)
EGM (audiències dels mitjans)
Kantar Media (audiències de Tv)
Comscore (audiències del mitjà digital)
Auditsa (control de les campanyes de ràdio)

Si durant la vigència del contracte alguna de les fonts desapareix, s’haurà de substituir per la
font equivalent acreditada pel mercat, segons es descriuen en les prescripcions tècniques.
9. Tractament de dades personals / accés als sistemes informàtics
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte:
-

NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci tractament
per compte d’EMATSA.
NO es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA.

10. Dades econòmiques
•

Sistema de determinació del preu: aquest contracte es regirà pels preus unitaris resultants
d’aplicar el percentatge de descompte ofert sobre les tarifes dels mitjans de comunicació
indicades als annexos dels plecs de clàusules, en les que es consideren inclosos tots els
conceptes (també els honoraris o càrrec d’agència), excepte l’IVA.

•

Pressupost de licitació:
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 54.450,00 euros
(IVA inclòs).
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L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 9.450,00 euros.
El pressupost de licitació, formulat en termes d’activitat prevista respon a les
estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no suposa
una obligació de despesa per part d’EMATSA, atès que aquest es determinarà en funció
de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 LCSP i concordants.
•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació
(imports en euros, sense IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles
modificacions contractuals:
Ematsa no està obligada a exhaurir aquesta xifra un cop finalitzat el contracte, sent aquest
un valor estimat basat en les necessitats inicialment previstes.

DURADA
CONTRACTE
45.000,00€
•

POSSIBLES
PRÒRROGUES

POSSIBLES
MODIFICACIONS

45.000,00€

0,00€

TOTAL
90.000,00€

Baixes desproporcionades o anormalment baixes: Es consideraran ofertes
desproporcionades o anormalment baixes les que obtinguin una puntuació total superior a 40
punts respecte de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes presentades.

11. Modificacions
No es preveuen.
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.
12. Cessió del contracte i subcontractació
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte.
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La celebració de la cessió i/o les subcontractacions estarà subjecta al compliment de les
condicions fixades a la LCSP.
13. Termini de garantia
El termini de garantia serà de 3 mesos, a comptar de la data de recepció de la prestació del
contracte.

S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador del contracte.
Tarragona, en la data de signatura electrònica.
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