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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la contractació, per part de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú (organització de la Fira de novembre), dels serveis de disseny gràfic, i creació i
gestió de continguts de les xarxes socials de la Fira de novembre.
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La prestació del servei objecte del contracte correspon a un contracte de serveis
d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
2. LICITACIO PER LOTS
El present expedient, sorgeix de la necessitat de la contractació del servei per a la
creació i gestió de continguts de les xarxes socials, i grafisme de la fira de novembre,
servei que s’entén anual, previsible i determinat. Per tal d’evitar la contractació
d’aquest servei mitjançant contractes menors, atès que són repetitius en el temps,
sorgeix la necessitat de la contractació del mateix a través d’un procediment establert a
la Llei.
L’àmbit de prestació del contracte es distribuirà en dos lots:
 LOT 1: Creació i promoció de continguts (màrqueting) i gestió de la comunitat
digital.
 LOT 2: Disseny gràfic de la Fira de novembre (web, xarxes i fira física).
Els licitadors podran presentar oferta per a un o més lots.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Fira de Novembre és una fira comercial multi-sectorial d’exposició, promoció i venta
dels comerços, empreses i serveis de Vilanova i de tot el Garraf. Conjuntament amb un
seguit d’activitats paral·leles, la fira ha esdevingut un esdeveniment popular, molt
arrelat a la tradició de Vilanova i la Geltrú i una excel·lent eina de promoció activa de
Vilanova i del Garraf, i que el 2021 va arribar a la 30ena edició de la Fira recuperada.
La Fira de novembre disposa actualment d’un ecosistema digital format per una nova
pàgina web i tres xarxes socials (Facebook, Twitter, i Instagram) i un canal de Youtube.
L’estratègia i els continguts de difusió digital tenen per objecte el posicionament de la
Fira de novembre com una fira de referència a la xarxa i la consolidació d’una
comunitat digital activa i informada.
Per assolir aquest objectiu es va treballar en:
- La creació d’una nova pàgina web més dinàmica, intuïtiva i única.
- La consolidació de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) i un canal de
Youtube com a eines d’informació als ciutadans i seguidors de les notícies
relacionades amb les activitats de la Fira. La importància d’aquest ecosistema digital
és cabdal per a la consolidació de la Fira com a espai firal de referència, per difondre
la seva activitat, augmentar el nombre de visitants, fomentar la participació i la
interlocució amb la ciutadania i afavorir el creixement d’una comunitat digital activa i
informada.
A tal efecte es considera necessari garantir l’eficàcia de la comunicació i difusió digital
mitjançant la contractació externa dels serveis de creació i gestió de continguts de les
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xarxes socials, i del disseny gràfic de la Fira de novembre ja que, des de l’ajuntament
no es disposa de mitjans propis. Per aquest motiu proposa la contractació d’aquest
servei a una o varies empreses externes.
D’altra banda, segons la LRBRL en el seu article 25.2.i el municipi exercirà, en tot cas,
com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les CCAA, en
les següents matèries: fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
2.1 Durada del contracte
Es preveu una durada del contracte d’1 any a comptar des de l’endemà de la seva
formalització. El contracte es podrà prorrogar de forma expressa per un període màxim
de fins a 3 anys més.
2.2 Pressupost de licitació
El pressupost del contracte es fixa en 21.175 euros que es desglossa en 17.500 euros
de pressupost net, i 3.405 euros en concepte d’IVA al 21%. (sense IVA).
LOT
1
2

Import
Base
5.500 €
12.000 €
17.500 €

IVA (21%)

TOTAL

1.155 €
2.250 €
3.405 €

6.655 €
14.520 €
21.175 €

Lot1 / Lot 2:
Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu estatal de les
empreses de publicitat, comunicació i màrqueting digital, codi de conveni núm.
99004225011981, publicat al BOE de 26 d’octubre de 2020. La categoria professional
a aplicar és que a continuació es detalla, per la qual els salaris a percebre són els
següents:
Categoria
Nivell 3 (tècnics)

Mensual
15 pagues
1.262,03

Mensual
12 pagues
1.577,54

Anual
18.930,50

El pressupost base de licitació d’aquests lots es desglossa de la manera següent:
Els següents càlculs són a efectes d’establir el pressupost del contracte, i sense que
les empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i
distribució. En tot cas l’oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions
salarials dels treballadors, de conformitat amb el conveni sectorial aplicable.
Costos Directes_ Costos
salarials
Costos Indirectes (13%)
Costos eventuals (10%)

LOT 1
4.235,00 €

LOT 2
9.240,00 €

Totalitat
13.475,00 €

715,00 €
550,00 €
5.500,00 €

1.560,00 €
1.200,00 €
12.000,00 €

2.275,00 €
1.750,00 €
17.500,00 €
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Aquest contracte es divideix en dos lots.
Les empreses poden licitar a un, varis o tots els lots.
No s’estableixen limitacions per a l’adjudicació de lots a la mateixa empresa.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte és de 70.000,00 € IVA exclòs.
D’acord amb l’anterior, el VEC es calcula de la següent manera:
VEC període principal (1
any)
VEC prorrogues (3 anys)
VEC modificacions
VEC total

17.500,00 €
52.500,00 €
70.000,00 €

4. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES
OFERTES (art. 159 LCSP)
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert simplificat, de
conformitat amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
5. CONDICIONS D’APTITUD DE L’EMPRESARI QUANT A L’HABILITACIÓ
PROFESSIONAL O EMPRESARIAL
5.1 Requisits de capacitat, solvència tècnica i econòmica
Atenent a l’espai firal i tots els treballs derivats de la seva posta en marxa i
desenvolupament de la mateixa es considera que les empreses han de tenir un cert
volum de facturació i d’experiència en contractes similars. És per això que es demana:
Solvència tècnica
a) Una relació dels serveis principals efectuats de la mateix naturalesa o similar que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els 3 últims anys,
en la qual s’indiqui l’import mínim indicat a continuació, la data i el destinatari públic o
privat. L’import mínim anual acumulat de l’any de més execució haurà de ser per lots
el següent:
Lot 1: 4.658,50 €
Lot 2: 10.164,00 €
Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders
adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis que
depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
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una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de
la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan
de contractació l’autoritat competent.
Donades les característiques del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del
contracte i als requisits tècnics, per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que
adquirirà l’empresa en el moment de prestar el servei, exigir solvència tècnica
relacionada amb la formació i experiència professional del personal tècnic encarregat
d’executar el contracte.
b) Es requereix que el nombre de personal tècnic, integrat o no en l’empresa,
participant en l’execució del contracte ha de ser com a mínim de:
Lot 1: 2 persones, amb experiència mínima de 5 anys en tasques de gestió,
màrqueting, estratègia digital i comunicació dels continguts de xarxes socials i amb una
titulació o acreditació acadèmica en màrqueting, comunicació, periodisme digital i/o
disseny.
Lot 2: 1 persona, amb experiència mínima de 5 anys en tasques de creació de disseny
publicitari i amb una titulació o acreditació acadèmica en disseny gràfic.
L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme mitjançant
relació nominal de les persones encarregades per la licitadora en la futura execució
d’aquest lot del contracte aportant, per cadascuna de les persones relacionades, la
documentació acreditativa de la seva titulació professionals o acreditació acadèmica i
de l’experiència professional en funció dels paràmetres determinats al paràgraf
anterior.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per
contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i
solvència d’aquella entitat.
Solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes
per un import igual o superior a:
Per al lot 1: 9.982,50 €
Per al lot 2: 21.780,00 €
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6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les
següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades
amb el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:
cal presentar documentació acreditativa que l’empresari té establertes mesures per a
afavorir la formació en els llocs de treball dels seus treballadors.
El contractista en tota la documentació, publicitat, imatge o materials necessaris per a
l’execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol
imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i ha de fomentar amb valors
d’igualtat la presencia equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat.
L’execució del contracte no comporta tractament de dades de caràcter personal per
part de l’adjudicatari.
7. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
La prestació de serveis l’ha de dur a terme normalment la mateixa Administració pels
seus propis mitjans. No obstant això, tal i com preveu l’article 30.2 de la LCSP, es
considera necessari garantir l’eficàcia de la comunicació i difusió digital mitjançant la
contractació externa dels serveis de creació i gestió de continguts de les xarxes socials
així com el disseny gràfic de la Fira, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans
mecànics necessaris i no hi ha personal municipal suficient a la plantilla ni qualificat
que tingui assignades aquestes funcions.
8. COMPROMÍS DE DEDICAR O ADSCRIURE MITJANS PERSONALS O
MATERIALS SUFICIENTS (article 76.2 del LCSP)
S’haurà d’adscriure els mitjans personals exigits com a criteris de solvència d’acord
amb la proposta ofertada per la empresa licitadora.
9. CRITERIS QUE S’HAN DE TENIR EN CONSIDERACIÓ PER ADJUDICAR EL
CONTRACTE
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells.
LOT 1: CREACIÓ I PROMOCIÓ DE CONTINGUTS (MÀRQUETING) I GESTIÓ DE LA
COMUNITAT DIGITAL
Criteris quantificables de forma automàtica fins a 100 punts
Criteri Preu (55 punts)
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 55 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
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Puntuació= 55* (IL-IO)/(IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més avantatjosa
Criteri experiència (45 punts)
Si el licitador ofereix qualsevol increment en anys sencers respecte a l’experiència
mínima exigida, en serveis similars, per als mitjans personals a adscriure a l’execució
del contracte rep la puntuació de 9 punts per any de més amb un màxim de 45 punts,
en cas contrari 0 punts.
Per obtenir aquesta puntuació aquest increment ho ha de ser en quant al perfil definit
com a mitjà personal (al menys una de les persones participants en l’execució), en cas
contrari la puntuació serà de 0 punts.
1 any més d’experiència = 9 punts
2 anys més d’experiència = 18 punts
3 anys més d’experiència = 27 punts
4 anys més d’experiència = 36 punts
5 anys o més d’experiència = 45 punts
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà adjuntar els certificats expedits per les
Administracions o per l’empresa en la que els treballadors van realitzar aquests
serveis, indicant dades contractant, descripció serveis prestats i dates inici i finalització.
Tanmateix, també serà vàlida l’acreditació de l’experiència, de manera excepcional,
mitjançant una declaració responsable signada pel representant de l’empresa i el
treballador, les dades de la qual es verificaran abans de l’adjudicació del contracte.
LOT 2: DISSENY GRÀFIC DE LA FIRA DE NOVEMBRE (WEB, XARXES I FIRA
FÍSICA)
Criteris quantificables de forma automàtica fins a 100 punts
Criteri Preu (55 punts)
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 55 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 55* (IL-IO)/(IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més avantatjosa
Criteri experiència (45 punts)
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Si el licitador ofereix qualsevol increment en anys sencers respecte a l’experiència
mínima exigida, en serveis similars, per als mitjans personals a adscriure a l’execució
del contracte rep la puntuació de 9 punts per any de més amb un màxim de 45 punts,
en cas contrari 0 punts.
Per obtenir aquesta puntuació aquest increment ho ha de ser en quant al perfil definit
com a mitjà personal, en cas contrari la puntuació serà de 0 punts.
1 any més d’experiència = 9 punts
2 anys més d’experiència = 18 punts
3 anys més d’experiència = 27 punts
4 anys més d’experiència = 36 punts
5 anys o més d’experiència = 45 punts
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà adjuntar els certificats expedits per les
Administracions o per l’empresa en la que els treballadors van realitzar aquests
serveis, indicant dades contractant, descripció serveis prestats i dates inici i finalització.
Tanmateix, també serà vàlida l’acreditació de l’experiència, de manera excepcional,
mitjançant una declaració responsable signada pel representant de l’empresa i el
treballador, les dades de la qual es verificaran abans de l’adjudicació del contracte.
10. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva s’estableix en un 5%, exclòs l’IVA, de l’import d’adjudicació
11. RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte, i amb
vigència durant tota la duració del contracte.
12. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions contractuals en els termes previstos a l’art. 204 LCSP.
13. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap de Promoció
econòmica.
14. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
10.4311.2279901 del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14157770367067707770

Promoció econòmica

exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització
del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici
pressupostari.
15. MESA DE CONTRACTACIÓ
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, Secretari General
Suplent: Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Vicesecretari General
2) Titular: Cèsar Rodríguez i Solà, Interventor General
Suplent: Gemma Noya Espinazo, Tècnica Auxiliar de Serveis Generals.
3) Titular: Adrià Guevara, Regidor de Promoció Econòmica, Infància i Joventut,
Polítiques Digitals i Oficina d'Entitats
Suplent: Jordi Medina, Regidor de Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural
4) Titular: Carme Dastis Alonso, Cap de Servei de Promoció Econòmica
Suplent: Olga López Roig, tècnica de grau mig de la regidoria de Promoció Econòmica.
5) Titular: Rosa Lucas Bizarro, lletrada titular de l’àrea.
Secretari/a:
Titular: Pol Ejarque Cortés, Tècnic d’Administració General adscrit al Servei de
Contractació i Patrimoni.
Suplent: Pilar Traver Marqués, Assessora Jurídica adscrit al Servei de Contractació i
Patrimoni.
16. PENALITATS
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
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comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
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Promoció econòmica

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Tècnica de grau mig

Olga López Roig

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

