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1.- OBJECTE DE L’ACORD MARC
És objecte d’aquest acord Marc la fixació de condicions, amb mesures de contractació pública sostenible,
per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions,
gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la
ideació o la creativitat o el disseny o la producció o la implementació d’accions especials de comunicació
vinculades a les campanyes de mitjans i de designació de les empreses per a la utilització comuna i
contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats
municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació
de les empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les
necessitats.
Entitats públiques empresarials:
 Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
 Institut Municipal de Parcs i Jardins
 Institut Municipal de Cultura de Barcelona
 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
 Institut Municipal d’Urbanisme
Organismes autònoms locals:
 Institut Municipal d’Informàtica
 Institut Municipal d’Hisenda
 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 Institut Municipal d’Educació
 Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
 Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 Institut Municipal de Serveis Socials
 Institut Barcelona Esports
Societats privades municipals:
 Barcelona Activa, S.A.
 Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
 Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
 Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
 Foment de Ciutat, S.A.
 Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
En l'objecte de l’Acord Marc s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
-

Estimació de despesa de la licitació desglossada en costos directes i indirectes
Valoració del preu (màxim 35%, quan els costos salarials es consideren determinats en el preu del
contracte)
Oferta anormalment baixa per incompliment de convenis
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
Pla d'Igualtat
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
Persones treballadores amb discapacitat
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El CPV corresponent a aquest Acord Marc és el 79341000-6 Serveis de publicitat.
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte de l’Acord Marc es divideix en els següents lots de realització
independent i que es formalitzaran en contractes específics:
Lot 1: Campanyes multimèdia
Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en alguns dels
mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, exteriors i mitjans digitals, excepte
aquelles campanyes o accions de comunicació que es difonguin exclusivament per mitjans digitals, que seran
objecte del LOT 2.
Lot 2: Campanyes únicament digitals
Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin exclusivament en
mitjans digitals.
Aquest lot correspon al 3% del pressupost total per campanyes de cost baix que requereixen un tracte
minuciós que poden oferir petites i mitjanes agències especialitzades en els mitjans digitals.
Per les especificacions tècniques diferents de cada lot es considera necessari establir que un mateix licitador
solament pot presentar oferta per un dels dos lots en que està dividida la totalitat del contracte.
Tal i com estableix l’article 139.3 de la LCSP, una mateixa empresa no podrà subscriure, per un mateix lot,
proposicions en UTE si ho ha fet també de manera individual ni tampoc, per a un mateix lot, figurar en més
d’una UTE. La infracció d’aquest norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per
l’empresa, sigui de manera individual i/o en UTE.
Per altra banda, s’ha considerat oportú adjudicar el present contracte a un màxim de tres agències en el
cas del lot 1 i un màxim de dues agències per al lot 2, sempre que presenti oferta el nombre suficient de
licitadors, que seran les que hagin obtingut la millor puntuació, ja que la Direcció de Serveis Publicitaris
considera que per garantir un dels punts claus de l’homologació, el millor descompte del mercat, les
agències han d’optar a un volum raonable.
Un altre punt clau de l’homologació a tenir en compte és que amb aquest servei queda garantit el
plantejament estratègic i de planificació, atesa la intermediació de les Agències de Mitjans homologades.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER L’ACORD MARC
D’acord a la instrucció per a la gestió de la despesa publicitària de les àrees, departaments, districtes,
entitats públiques empresarials, organismes autònoms locals i societats privades municipals de
l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la gaseta municipal del 10 de maig de 2016, la Direcció de
Comunicació ha de centralitzar la contractació de totes les campanyes publicitàries que s’efectuïn a
l’Ajuntament a través de les empreses homologades a tal efecte mitjançant el present Acord Marc.
La Direcció de Comunicació és l’òrgan central d’on es duen a terme campanyes de comunicació per
sensibilitzar, dinamitzar i informar a la ciutadania sobre els serveis, productes, esdeveniments, projectes,
subvencions, activitats culturals, comunicacions d'obres o noves infraestructures, campanyes de
sensibilització d'interès ciutadà com convivència, neteja, etc., La Direcció de Comunicació contracta la
planificació, estratègica i compra de mitjans per a la difusió de les campanyes en funció dels objectius de
comunicació i de mitjans establerts en cada briefing específic de campanya. També es duu a terme la
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contractació d’espais publicitaris puntuals i/o d'urgència, per donar resposta a necessitats informatives
rellevants per a la ciutadania, o de tipus administratiu i que no requereixen de planificació prèvia.
Aquestes necessitats d’informar i comunicar, comporten la contractació dels serveis d’estratègia,
planificació i compra dels mitjans a través de les Agències de Mitjans, així com de forma secundària la
necessitat de contractar el disseny i la creativitat, la planificació i/o la producció i la implementació de les
accions de comunicació.
Aquestes agències ens garanteixen la màxima eficiència i eficàcia possible en cada acció comunicativa a la
ciutadania, així com l'agilitat necessària per a poder plantejar accions especials de comunicació a temps.
La motivació que s’esdevé per a la realització del present contracte a través d’un Acord Marc, ve donada
per:
- la complexitat de gestió i relació amb els mateixos mitjans de comunicació,
- el gran nombre de suports especialment en l’àmbit digital,
- la competitivitat pròpia entre mitjans,
- la seva constant evolució i innovació en formats,
- la complexitat i cost de les eines de planificació i investigació necessàries,
- el procés de canvi i innovació permanents, que genera a les empreses i institucions una
problemàtica i complexitat important, per a garantir la màxima eficàcia i eficiència en cada acció de
comunicació. Per aquests motius, la relació dels mitjans amb els clients finals (anunciants) esdevé
pràcticament impossible sense un agent intermediari: les Agències de Mitjans.
Addicionalment, un anunciant directament no podria assolir dels suports els descomptes, i factors
qualitatius (posicions preferents, exclusivitat de bloc, coneixement dels nous formats i contínua innovació
que ofereixen els suports) que vénen determinats pel volum de contractació, que sí que garanteixen les
centrals de mitjans.
També hem de fer constar que en el mercat nacional no hi ha cap empresa anunciant que hagi pogut invertir
i, per tant, disposi de les eines informàtiques i d’investigació (models d’optimització), pròpies i no pròpies
(OJD, Baròmetre, EGM, Nielsen, GEOMEX, Sofres, etc.) que li garanteixen l’eficàcia i eficiència de cada
campanya de comunicació.
Per totes aquestes raons, l'Agència de Mitjans funciona a Catalunya, Espanya i la resta del món com a
vehicle gairebé indispensable per l'optimització de les inversions dels anunciants.
La utilització dels serveis de l’Agència de Mitjans per part de l'Ajuntament de Barcelona ve donada pels
següents motius:
1.- Necessitat de tenir un interlocutor qualificat que agrupi tota la informació del mercat disponible.
2.- Dificultat per poder gestionar el dia a dia amb tots els mitjans que es fan servir des de l'Ajuntament de
Barcelona amb els recursos econòmics i humans disponibles.
3.- Elevat cost de les eines necessàries per a l'òptima gestió dels recursos econòmics de l'Ajuntament.
4.- Optar als millors descomptes que ofereix el mercat, que garanteix un gran volum de contractació.
Es fa constar la inexistència de recursos materials i humans per dur a terme aquesta tasca i, per tant, s’ha de
recórrer a la contractació d’una empresa externa.
De conformitat amb el punt 5.2 de la Instrucció municipal de 15 de març de 2018 d’aplicació de la llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, s’informa que es compleixen els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la
disposició addicional tercera de la LCSP atès que, les següents posicions pressupostàries van ser aprovades
pel Plenari en el marc dels Pressupostos de l’Ajuntament pel 2018 i que la pròrroga del pressupost general
de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 preveu el crèdit suficient per atendre el compromís derivat d’aquest
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contracte. I, si es compleixen els supòsits d’execució previstos en la memòria de la pròrroga del pressupost
aprovat, de la tramitació del present expedient no es preveu cap afectació en el compliment del principi
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atenent que el 23 de desembre finalitza l’actual Acord Marc (contracte 17002295, expedient 504/17) dels
serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, compra i gestió dels anuncis
i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada i per les raons
exposades s’ha considerat oportú realitzar una contractació externa per disposar d’un nou Acord Marc,
segons el que estableix l’art. 17 de la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

3.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DE L’ACORD MARC
Prenent com a base la despesa d’anys anteriors, aquest és el càlcul estimatiu del pressupost total de l’Acord
Marc, en euros:
LOT

ANY

IMPORT NET

% IVA

IMPORT IVA

IMPORT TOTAL

Lot 1

2020

7.851.239,67

21

1.648.760,33

9.500.000,00

Lot 2

2020

413.223,14

21

86.776,86

500.000,00

8.264.462,81

21

1.735.537,19

10.000.000,00

TOTAL

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en cas que les factures o les certificacions, si
s’escau, un cop finalitzat el contracte, poguessin ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.
Per tal que les empreses puguin calcular adequadament les seves ofertes, s’estimen els següents volums
de contractació anuals per cada un dels mitjans, IVA inclòs:
LOT
LOT 1

LOT 2
TOTAL

MITJÀ
EMISSORES DE RÀDIO
EXTERIOR
DIGITAL
PREMSA DIÀRIA
REVISTES
TELEVISIÓ
DIGITAL

VOLUM EUROS
1.000.000,00
590.000,00
3.500.000,00
2.900.000,00
1.250.000,00
260.000,00
500.000,00
10.000.000,00

Així mateix, el desglossament del pressupost net anual per tipus de cost és el següent:
LOT 1- Campanyes multimèdia
Costos directes
Costos salarials
Espais publicitaris
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

Euros
420.300,00
6.017.716,53
6.438.016,53
785.123,97
628.099,17
1.413.223,14
7.851.239,67
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LOT 2- Campanyes digitals
Costos directes
Costos salarials
Espais publicitaris
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

Euros
94.050,00
244.792,98
338.842,98
41.322,31
33.057,85
74.380,16
413.223,14

El conveni col·lectiu de referència per als treballadors que prestin serveis en relació a aquest contracte és el
del sector d’empreses de publicitat, publicat al BOE en data 1 de juny de 2018. En canvi, els salaris de
mercat d’aquest sector d’activitat són molt superiors als establerts en l’esmentat conveni. Així doncs, els
costos indicats estan calculats prenent com a base les condicions de mercat i el coneixement propi basat en
l’experiència en contractes previs amb el mateix objecte que el present contracte.
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que es
considera habitual per aquest tipus d’encàrrec amb les següents categories professionals:
LOT 1 Multimèdia – Estimació salarial
Categoria professional
Director de Medios
Jefe de Planificación
Planificador de Medios
Ejecutivo de cuentas junior
Responsable de Medios Digitales
Planificador Digital
Jefe de Compras
Comprador de Medios
Analista de datos
Director de Servicios al cliente
Director de Tecnología
Director Administrativo
Oficial Administrativo
TOTAL
LOT 2 Digital – Estimació salarial
Categoria professional
Ejecutivo de cuentas senior
Ejecutivo de cuentas junior
Responsable de Medios Digitales
Comprador de Medios
Analista de datos
Director Administrativo
Oficial Administrativo
TOTAL

Retribució anual Dedicació
65.000,00
10%
40.000,00
60%
30.000,00
200%
20.000,00
55%
50.000,00
10%

Cost salarial
6.500,00
24.000,00
60.000,00
11.000,00
5.000,00

25.000,00
45.000,00
20.000,00
30.000,00
45.000,00
40.000,00

30%
30%
30%
4%
4%
2%

7.500,00
13.500,00
6.000,00
1.200,00
1.800,00
800,00

40.000,00
20.000,00
470.000,00

2%
10%

800,00
2.000,00
140.100,00

Retribució anual Dedicació
25.000,00
50%
18.000,00
25%
55.000,00
22%
19.000,00
5%

Cost salarial
12.500,00
4.500,00
12.100,00
950,00

30.000,00
40.000,00
20.000,00
207.000,00

1%
2%
1%

300,00
800,00
200,00
31.350,00
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4.- VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC (VEC)
El valor estimat de l’Acord Marc desglossat per tal de determinar el procediment, la competència de
l’òrgan i la publicitat corresponents, és el següent:
Any

VE prestació

2020
2021
2022
TOTAL

8.264.462,81

8.264.462,81

VE eventuals
pròrrogues
8.264.462,81
8.264.462,81
16.528.925,62

VE
modificacions
previstes
-

VE
altres
conceptes
-

SUMA
8.264.462,81
8.264.462,81
8.264.462,81
24.793.388,43

El valor estimat de l’Acord Marc dividit per lots és com segueix:
LOT 1 - Campanyes multimèdia
Any
VE prestació
2020
2021
2022
TOTAL

7.851.239,67
7.851.239,67

VE eventuals
pròrrogues
7.851.239,67
7.851.239,67
15.702.479,34

VE modificacions
previstes
-

VE altres
conceptes
-

VE eventuals
pròrrogues
413.223,14
413.223,14
826.446,28

VE modificacions
previstes
-

VE altres
conceptes
-

SUMA
7.851.239,67
7.851.239,67
7.851.239,67
23.553.719,01

LOT 2 - Campanyes digitals
Any
2020
2021
2022
TOTAL

VE prestació
413.223,14
413.223,14

SUMA
413.223,14
413.223,14
413.223,14
1.239.669,42

5.- DURADA DE L’ACORD MARC I DE LA CONTRACTACIÓ DERIVADA
La durada serà de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 24 mesos.
La durada dels contractes basats en aquest Acord Marc és independent de la durada d’aquest i es regeix
pel que preveu l’article 29 de la LCSP, relatiu al termini de durada dels contractes i d’execució de la
prestació.
Només es poden adjudicar contractes basats en aquest Acord Marc durant la seva vigència.

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin
incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar que determina la legislació
vigent. L'activitat de les empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte de l’Acord Marc, segons consti en
els seus respectius estatuts o regles fundacionals. Aquestes empreses han de disposar d'una organització
amb elements suficients per executar degudament l’Acord Marc. Així mateix, els empresaris han de
tenir l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per desenvolupar l’activitat o la
prestació que constitueixi l’objecte de l’Acord Marc.
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Donat l’abast del present Acord Marc en el sentit del nombre d’entitats que queden emparades pel mateix i
l’estimació anual de despesa indicada en l’apartat 3 d’aquest informe, es requereix a l’empresa licitadora el
compliment d’una sèrie de requisits de solvència econòmica i financera i professional que garanteixin una
adequada qualitat, eficàcia i fiabilitat per prestar els serveis requerits.
Solvència econòmica i financera:
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest Acord
Marc referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a
l’indicat a continuació per cada lot:
LOT 1: Campanes multimèdia
LOT 2: Campanyes digitals

1.500.000,00 €
250.000,00 €

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de
la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
Solvència tècnica i professional:
D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora
ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis
o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com
a mínim el següent per a cada lot:
LOT 1: Campanes multimèdia
LOT 2: Campanyes digitals

1.000.000,00 €
175.000,00 €

Les empreses que comptin amb la següent classificació empresarial poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics indicats,
tot d’acord amb la previsió de l’article 92 de la LCSP:
LOT 1 : Grup T - Subgrup 1 - Categoria D o bé Grup T - Subgrup 1 - Categoria: 5
LOT 2 : Grup T - Subgrup 1 - Categoria B o bé Grup T- Subgrup 1 - Categoria: 2
El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen l'objecte del
contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que
estableix el RGLCAP i, en cas contrari la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida conforme a les
prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 69 de la LCSP.

7.- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I LES PROPOSICIONS
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions
establertes en l’article 138.3 LCSP. Aquesta informació es respondrà amb la major antelació possible i com a
molt tard dos dies abans de la data límit fixada per a la presentació de les ofertes, sempre i quan hagi estat
requerida com a mínim deu dies abans d’aquesta data.
D’acord amb l’article 156.3 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de 21 dies atenent
l’anunci tramès al DOUE el 25 de febrer de 2019.
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8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
8.1 VALORACIÓ OFERTES LOT 1- CAMPANYES MULTIMÈDIA
La puntuació que es dóna a la millor negociació té un pes superior al 35%, ja que l’objecte principal d’aquest
acord marc és la compra d’espais publicitaris als mitjans de comunicació i els preus d’aquests espais són els
mateixos per totes les empreses intermediàries, per tant la capacitat de negociació sobre aquests preus de
les agències que formaran part del present Acord Marc, és la part més rellevant i ens permetrà rendibilitzar
la inversió que fem en publicitat. Les aportacions qualitatives no són tan rellevants més enllà de les que es
valoren en els criteris del Judici de Valor.
Conceptes dels criteris automàtics
 Servei d’agència: Les agències de mitjans ofereixen un càrrec (comissió) per la gestió de la compra
dels espais publicitaris i l’elaboració de les estratègies i planificacions.
 Cost tecnològic: Els costos tecnològics serveixen per mesurar les impressions i/o clics d’una
campanya per contrastar-los amb les dades dels suports. Depenent del que volem mesurar
(impressions i clics o només clics en campanyes a CPC (cost per clic),SEM, etc.) i del pes de les
creativitats (peces estàndards fins a 100Kbs o peces amb més pes o rich media), tenim uns costos
diferents.
 Millora de l’equip humà: Sobre l’equip mínim requerit en el contracte es valora l’ampliació de
l’equip humà que contribuirà a un millor servei.

LOT 1 - Quadre resum de la puntuació dels criteris utilitzats:
1. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS
1.A) Per la millor negociació
1.B.1) Servei d’agència
1.B.2) Cost tecnològic
1.C) Millora de l’equip humà

1.631
1.398
81
72
80

2. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS JUDICIS DE VALOR
CAMPANYA BON US DE L’ESPAI PÚBLIC

699

2.A.1) Campanya - indicadors quantitatius
2.A.2) Campanya - indicadors qualitatius
2.B) Eines d’investigació addicional

493
181
25

PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS (1+2)

70%

2.330

30%

100%

1. DESCRIPCIÓ CRITERIS AUTOMÀTICS- lot 1:
Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a
l'adjudicació del contracte són els següents: (sobre número 2B) seguint model indicat a l’Annex 1 de
Presentació
d’Oferta
i
segons
plantilles
en
format
“Excel”
adjuntes
al
present
PCAP.................................................................................................................................... Fins a 1.631 punts

1.A) Per la millor negociació i intermediació en la contractació d’espais publicitaris (oferta del
descompte més elevat segons les tarifes adjuntes en premsa, revistes, ràdio, exterior i internet, la millor
oferta econòmica en CPM (Cost per mil impressions) /CPC (Cost per clic) /CPV (Cost per visionat)/ CPE
(Cost per interacció) a les xarxes socials, i el millor cost Grp (Cost per punts percentuals d’audiència) en
TV) .................................................................................................................................... Fins a 1.398 punts
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MITJÀ/SUPORT
Televisió
TV3 (90%)/10% resta canals CCTV
8TV
Ràdio

FORMAT
Format i % de Prime Time

PUNTS
150

Individus +16 de Catalunya, '20", 40% P-Time i 30%
Pos.Pref 1ª/2ª/Pen/Ult per un igual
128
Individus +16 Catalunya '20", 40% P-Time i 35%
Pos.Pref 1ª/2ª/Pen/Ult per un igual
22
Format i Segmentació geogràfica
20"

238

RAC 1

Barcelona (6-6:55/10:05-12h)

68

Catalunya Ràdio

Catalunya (7-10h)

40

Ser

Barcelona (7-10h)

30

Cope

Barcelona (6-12h) - FM

10

Onda Cero

Barcelona (7-11.00h)

6

Los 40

Barcelona (6-11h)

8

Flaixbac

Barcelona (6-11h)

7

Dial

Barcelona (6-11h)

23

C-100

Barcelona (6-10h)

20

RAC 105

Barcelona (6-11h)

5

Europa FM

Barcelona (6-10h)

M80
Flaix FM /
Rock FM

Barcelona (7-10.30h)
Barcelona (6-11h)
Barcelona (6-14.30h)

Premsa (1*)

Format

La Vanguardia

1 pàgina color senar
102
Especial de 8 planes consecutives (mateix format i
paper) 4 Planes dobles de Publireportatges
25
1 pàgina color senar
50
Especial de 8 planes consecutives (mateix format i
paper) 4 Planes dobles de Publireportatges
11
1 pàgina color senar
44
1 pàgina color senar
14
1 pàgina color senar
37
1 pàgina color senar
5
1 pàgina color
2
1 pàgina color senar
1
1 pàgina color senar (secció Barça / Diumenge,
Dilluns, Post Partit)
18
1 pàgina color senar (secció Barça / Diumenge,
Dilluns, Post Partit)
17
1 pàgina color senar
5

La Vanguardia
El Periódico
El Periódico
20 Minutos Ed. Barcelona
El País Ed. Catalunya
Ara
El Punt Avui Ed. Catalunya
El Mundo Ed. Catalunya
ABC Ed. Catalunya
Mundo Deportivo
Sport
Expansión Ed. Catalunya

4
6
4
7

331
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Revistes

Format

Qué Fem

1 pàgina color senar

16

On Barcelona (Periódico)

1 pàgina color

14

Ara criatures

1 pàgina color

5

Sàpiens

1 pàgina color interior

4

TimeOut

1 pàgina color

9

Cuina

1 pàgina color interior

1

Descobrir Catalunya

1 pàgina color interior

4

L’Avenç

1 pàgina color

3

Enderrock

1 pàgina color

1

Alternatives Econòmiques

1 pàgina color general

1

L’Econòmic

1 pàgina color senar

1

Internet
Premsa Digital (2* I 3*)
LaVanguardia.com
ElPeriodico.com

Format
a) Display doblerobapàgines
a) Robapàgines doble+ Ros + segmentació geo

36

Elpaís.com

a) DobleRobapàgines+seg geo

22

20’.com

a) Doble Robapàgines Multidispositiu News

22

El Mundo del SXXI

a) Robapàgines Portada + segmentació geo

15

ABC

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

15

Público

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

9

Diario.es

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

10

ElNacional.cat

a) Robapàgines Portada
a)
Display
(doblerobapàgines
portada)
segmentació geo
a) Display (robapàgines 300*300)
a) Display (robapàgines 300*300)
a) Display (robapàgines)
a) Display (robapàgines)
a) Display (MPU)
a) Display (robapàgines)
a)
Display
(PC
robapàginesdoble
Mòbil
Megaheader Bcn)
Vídeo 1 min producció inclosa
a) Trencaplanes
a) Trencaplanes
a) Display (robapàgines)
a) DobleRobapàgines
a) Robapàgines Doble + Ros + segmentación geo
a) Display (robapàgines portada)
a) Display (doblerobapàgines ROS Ip Barcelona)
a) Display (robapàgines portada)
a) Display (doblerobapàgines multidispositiu)+seg
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Ara.cat
Naciódigital.cat
Vilaweb
Puntavui.cat
Mon.cat
Enoticies.cat
Racócatalà.cat
Time Out Cat
Playground
Catorze.cat
Elnuvol
Guiadelocio
MundoDeportivo
Sport
Eleconomista.com
Expansion.com
Cincodias.com
TV3

59

371

32

18
15
11
9
7
2
2
5
5
3
2
3
22
20
11
9
4
22
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Spotify
Audioemotion
Tap Tap

ip
a) Audioeverywhere
a) audio ind+16 ip Barcelona
a) trencaplanes segmentació per geolocalització

Internet Xarxes Socials

Format

Segmentació IP Barcelona +16 anys

9
9
9
172

f) Stories

9
9
10
10
10
11
11
11
10
10
9
9
10
10
10
11

Google

Adwords segmentació Barcelona. Idioma Català. Keyword
Barcelona.

12

Exterior

Circuits

Autobús / Promedios
Metro / JCDecaux
Metro / JCDecaux
MouTV / JCDecaux
FFGC / Main
Trambesós / Main
Trambaix / Main

7 unitats TraseraPlus (3 setmanes sense producció)
Circuit VIP (setmanal) 185 cares
Circuit digital 70 cares
Pack Catorcena 576 spots 20"
Circuit 45 cares (setmana)
Centrum 14 dies
Centrum 14 dies

a) Interacció amb publicació (Page Post engagement)
b) "M'agrada" la página (Page Like)
Facebook

c) Vídeo de Facebook (Page Post Vídeo)
d) Tràfic a la web (Page Post link)
e) Anuncis per seqüència (Carroussel)

Twitter
Linkedin
Youtube

a) Promoted Tweet Card
b) Promoted Vídeo Card
a) Sponsored Updates (Imatge)
a) Trueview 30"
b) Bumper Ads
a) Interacció amb publicació (Page Post engagement)
b) "M'agrada" la página (Page Like)

Instagram

c) Vídeo de Instagram (Page Post Vídeo)
d) Tràfic a la web (Page Post link)
e) Anuncis per seqüència (Carroussel)

77
16
10
11
11
11
9
9

(1*) Els descomptes oferts són d’acord amb les tarifes vigents 2019 dels diaris que s’indicaran en l’annex 1 i
sobre anuncis a publicar sempre en pàgina senar, en color, en dia feiner.
(2*) S’especifica la tarifa i la secció en cada suport per al format seleccionat i el pes serà el que cada suport
estableixi en el seu tarifari.
(3*) Els descomptes oferts seran d’aplicació en qualsevol format (Billboard, vídeo, pre-roll, etc.)
Es donarà la màxima puntuació al millor C.grp’s en Televisió, la màxima puntuació al millor descompte
ofert en cada suport de ràdio, premsa, revistes, Internet i exterior, a partir de la tarifa especificada en
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cada cas, per aquest exercici s’utilitzaran les tarifes del 2019, en el cas de les xarxes socials serà el
millor CPM / CPC / CPV en funció del format.
Ponderació de les ofertes:
-

Quan els punts màxims a assolir siguin 21 o més, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li aniran restant 4 punts.

-

Quan els punts màxims a assolir siguin de 16 a 20, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i a
les ofertes successives se li aniran restant 3 punts

-

Quan els punts màxims a assolir siguin de 7 a 15, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li aniran restant 2 punts.

-

Quan els punts màxims a assolir siguin inferiors a 7, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li anirà restant 1 punt.

És obligatori oferir u n descompte mínim en tots els mitjans i suports indicats en l’Annex 1 del plec
de clàusules administratives.
En cap cas s’atorgarà una puntuació negativa.

1.B) Pel percentatge del servei d’agència més baix en cada mitjà (Tv, ràdio, premsa i revistes suplements,
exterior, Internet, revistes proximitat, xarxes socials, accions en cercadors SEM, accions d’influencers i
especials) i pel cost tecnològic més avantatjós....................................................................................Fins a 153 punts

1.B.1 )

VALORACIÓ DEL SERVEI D'AGÈNCIA

81

Servei d'Agència

% Servei d'agència a Televisió, Ràdio, Premsa i
Exterior
26
% Servei d'agència a Internet (mitjans i portals)
15
% Servei d'agència Revistes de Proximitat
10

Servei d'Agència

% Servei d'agència Xarxes Socials

10

Servei d'Agència

% Servei d'agència SEM

10

Servei d'Agència

% Servei d'agència Influencers i Accions Especials

10

Servei d'Agència
Servei d'Agència

1.B.2)

VALORACIÓ DEL COST TECNOLÒGIC

72

Cost Tecnològic

CPM Banner Display fins a 100Kb

36

Cost Tecnològic

CPM Rich Media 2,2Mb-10Mb

36

*El cost tecnològic ha de valorar-se tenint en compte la utilització de servidors d’Adserving independents
de referència del sector com Sizmek, Weborama, DMC, FlashTalking o Atlas.
Ponderacions de les ofertes:
Es donarà la màxima puntuació al servei d’agència més baix, reduint-se la puntuació en 2 punts de
manera successiva.
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-

Es donarà la màxima puntuació al cost tecnològic més avantatjós reduint-se en dos punts de manera
successiva les següents propostes
En els contractes derivats, les agències de mitjans no podran aplicar en cap cas un % de servei
d’agència superior a l’oferta ni cap cost tecnològic superior a l’oferta.

1.C) Millora de l’Equip Humà segons el mínim requerit en el punt 3 del Plec Tècnic ............Fins a 80
punts

MILLORA DE L'EQUIP HUMÀ

80

Per un cap de mitjans addicional

20

Per un planificador sènior addicional
Per un cap de mitjans digital
addicional
Per un planificador sènior digital
addicional

20
20
20

2. DESCRIPCIÓ CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR- lot 1:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base
per a la seva adjudicació són els següents: (sobre número 2A)...................................... Fins a 699 punts
2.A) Per a la millor estratègia i planificació de mitjans en funció dels objectius de comunicació i de
mitjans establerts en el brífing de l’Annex 2.A plantejat des de la Direcció de Serveis Publicitaris de
l’Ajuntament de Barcelona, i avalat per una pre-avaluació de la campanya
(2.A.1 + 2.A.2)...............................................................................................................Fins a 674 punts
Respecte a aquest criteri, les empreses hauran d’incloure al Sobre 2A) la corresponent documentació
tècnica justificativa de l’estratègia i planificació indicada, i a més reflectir els resultats concrets
obtinguts d’aquesta tasca complimentant el quadre format “Excel” de l’Annex 2.B
El brífing de la campanya contemplarà els objectius de comunicació, els formats, la inversió i el públic
objectiu de l’avaluació: el públic/s objectius específics de la campanya i el genèric (univers individus
+15 anys) per analitzar les afinitats de la campanya.
QUADRES DE PUNTUACIONS MÀXIMES
CAMPANYA MULTIMÈDIA BON ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC (segons Brífing ANNEX 2.A)
2.A.1) Campanya BON ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC 2019: Indicadors Quantitatius

Campanya Multimèdia BON US DE L’ESPAI PÚBLIC
Mitjà
Televisió Premsa/Rev

Ràdio Exterior

Xarxes Socials

Internet

Resultat Avaluació
Grp's

15

15

15

0

0

16

Impressions digitals

0

0

0

0

0

16
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Cobertura

18

18

18

15

18

18

Ots

15

15

18

0

0

10

Clics

0

0

0

0

20

0

Índex Afinitat de campanya

8

8

8

0

0

10

Cobertura+3

10

0

10

0

0

0

Prime Time

10

0

8

0

0

0

Posició Bloc

10

0

6

0

0

0

Grp's/Setmana activa

8

0

0

0

0

0

8

8

0

8

8

Distribució Setmanal (1*)
C.Grp's / Rendibilitat en Exterior

12

12

12

15

0

0

CPM Sites

0

0

0

0

0

14

CPC Xarxes Socials

0

0

0

0

20

0

% Visibilitat del 65% de l’anunci vist
mínim 1 segon
0
Cost tecnològic
Resultats Avaluació Tàctica
Indicadors quantitatius
Total

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

10

106

76

103
493

30

66

112

PONDERACIONS DE LES PROPOSTES:
a)

En aquells criteris en què la puntuació a assolir és d’11 a 20, es donarà la màxima
puntuació a la millor proposta, la segona millor proposta rebrà 4 punts menys que la
millor proposta i la tercera millor proposta rebrà 8 punts menys que la millor proposta. La
resta de propostes es puntuaran amb 0 punts.

b) En aquells criteris en què la puntuació a assolir és de menys d’11 punts, es donarà la
màxima puntuació a la millor proposta, la segona millor proposta rebrà 2 punts menys que
la millor proposta i la tercera millor proposta rebrà 4 punts menys que la millor proposta. La
resta de propostes es puntuaran en 0 punts.
Exemple : Puntuació de 14 a 30
1º
20

2º
16

3º
12

4º i successives
0

Puntuació de menys d' 11
1º
10

2º
8

3º
6

4º i successives
0

2.A.2) Campanya BON US DE L’ESPAI PÚBLIC: Indicadors Qualitatius
DESCRIPCIÓ DE CADA VARIABLE D’ANÀLISIS :


Comprensió del Brífing: Anàlisi, validació, lectura dels diferents elements del Brífing i enteniment
general dels objectius de la campanya.
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Insights: Es valorarà el pensament i procés de recerca, dades, diverses fonts d’informació vàlida
(entorn del mercat publicitari, dels mitjans de comunicació i el comportament del públic objectiu
envers les seves maneres de comunicar-se, la seva exposició i reacció a les diferents formes de
comunicació comercial, estils de vida, hàbits de consum, etc.) que formen part dels coneixements
per l’etapa prèvia de la preparació de definició, argumentació i disseny de l’estratègia de mitjans.
Plasmació estratègica: Es valorarà que la proposta estratègica de la campanya respongui als
objectius de comunicació i de mitjans descrits en el brífing i que es vegi aplicada en el pla de
mitjans (distribució de la inversió en el mix de mitjans en funció de la penetració, afinitat amb el
públic objectiu, rendibilitat i aspectes qualitatius de campanya, distribució temporal i geogràfica
de la campanya, optimització de la inversió, formats, etc).
Capacitat tàctica: Es valorarà la plasmació de l’estratègia en un pla tàctic de mitjans
coherent amb els objectius concrets de la campanya. Aquest pla haurà d’incloure el raonament de
la selecció i distribució de la inversió publicitària per suports de comunicació, combinació de
formats, posicionament, franges horàries, distribució temporal i geogràfica.
Sinergia entre mitjans: Valoració de la integració dels mitjans off i online en la proposta estratègica
a través d’eines i estudis propis i considerant un únic plantejament quant a la inversió.
Capacitat d’Innovació: Es valorarà la innovació aportada tant pel contingut de la proposta com per
la manera d’arribar al públic objectiu i mecànica de l’acció i notorietat de l’estratègia de
comunicació de l’acció, el desenvolupament del “què” i l’impacte esperat pel seu grau de novetat.
Grau de viabilitat i implementació: es valorarà el procés d’implementació pràctic i operatiu
fàcilment implementable de la campanya a la ciutat, al grau d’ajustament a les normatives
municipals i minimitzant l’afectació urbana, l’afectació al comerç i al conjunt de la ciutadania.
Coherència estratègica global: Tot i que les fases del pla poden estar ben articulades per separat,
es valorarà el fil conductor i la capacitat de demostrar la coherència en tot el plantejament i
procés de la campanya, que comença en la fase d’investigació, continua amb el raonament i la
plasmació estratègica, i finalitza amb un pla de mitjans optimitzat fins al nivell tàctic i
l’avaluació de resultats.

Justificació de la distribució de la puntuació:
Es considerarà la millor proposta aquella que respongui plenament a les diferents variables definides en el
punt anterior, les propostes que responguin amb algunes mancances respecte a l’excel·lència de la millor
proposta es valoraran amb puntuacions menors segons el que es detalla en la ponderació de les
puntuacions.
Coherència Estratègica (3*)
Comprensió del Brífing

20

Insights

20

Plasmació Estratègica

25

Capacitat tàctica

25

Sinergia entre mitjans
Capacitat d'Innovació
Grau de viabilitat

22
19
20

Coherència Estratègica global

30

Indicadors qualitatius

181
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PONDERACIONS DE LES PROPOSTES:
a) Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta; la segona millor proposta rebrà 8 punts
menys; la tercera millor proposta rebrà 16 punts menys que la millor proposta; i la resta de
propostes rebran 0 punts.
Exemple:
Puntuació
1º
30

2º
22

3º
14

4º i successives
0

La puntuació mínima a assolir serà 0 punts. En cap dels casos s’atorgarà una puntuació negativa.
2.B) EINES D’INVESTIGACIÓ ADDICIONAL:
Eines d’investigació addicional. Per la millora en l’aportació d’instruments per a la definició de
l’estratègia i la planificació de mitjans respecte als instruments bàsics establerts al plec de clàusules
tècniques ........Fins a 25 punts
Es valoraran les propostes que s’enquadrin dins dels següents apartats:
1.- Estudis de consumidor
2.- Eines d’optimització d’inversions i mitjans
3.- Eines d’optimització de formats i emplaçaments
4.- Estudis eficàcia Internet i altres mitjans
5.- Altres
Caldrà especificar el nom de l’eina, el seu objectiu, el seu funcionament i el cost addicional que
suposaria la seva contractació.
Cada nova eina que demostri la seva utilitat per a l’Ajuntament de Barcelona obtindrà entre 1 i 2
punts per eina fins a un màxim de 5 punts per categoria, amb un màxim de 25 punts. En cas
contrari, serà puntuada amb 0 punts.
Resultaran designades per poder prestar els serveis objecte d’aquest Acord Marc, les empreses que
hagin superat la puntuació mínima exigida de 1000 punts, amb un màxim de 3 empreses i segons ordre
de puntuació.
En cas d’empat en la puntuació total entre dues o més empreses resultarà designada aquella que hagi
obtingut la puntuació més alta en major nombre d’apartats valorats.
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que en
el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre
de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base per
l’adjudicació o dels aspectes de negociació si escau.
I si hi hagués dues o més proposicions iguals que resultessin ser les ofertes econòmicament més
avantatjoses, es decidiria l’adjudicació d’aquestes mitjançant sorteig.

8.2 VALORACIÓ OFERTES LOT 2- CAMPANYES DIGITALS
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La puntuació que es dóna a la millor negociació té un pes superior al 35%, ja que l’objecte principal d’aquest
acord marc és la compra d’espais publicitaris als mitjans de comunicació i els preus d’aquests espais són els
mateixos, per tant la capacitat de negociació sobre aquests preus de les agències que formaran part del
present Acord Marc, és la part més rellevant i ens permetrà rendibilitzar la inversió que fem en publicitat.
Les aportacions qualitatives no són tan rellevants més enllà de les que es valoren en els criteris del Judici de
Valor.
Conceptes dels criteris automàtics
 Servei d’agència: Les agències de mitjans ofereixen un càrrec (comissió) per la gestió de la compra
dels espais publicitaris i l’elaboració de les estratègies i planificacions.
 Cost tecnològic: Els costos tecnològics serveixen per mesurar les impressions i/o clics d’una
campanya per contrastar-los amb les dades dels suports. Depenent del que volem mesurar
(impressions i clics o només clics en campanyes a CPC (cost per clic),SEM, etc.) i del pes de les
creativitats (peces estàndards fins a 100Kbs o peces amb més pes o rich media), tenim uns costos
diferents.
 Millora de l’equip humà: Sobre l’equip mínim requerit en el contracte es valora l’ampliació de
l’equip humà que contribuirà a un millor servei.
Quadre resum de la puntuació dels criteris utilitzats per a la valoració del LOT 2: CAMPANYES DIGITALS
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS

711

1.A) Per la millor negociació
1.B.1) Servei d’agència
1.B.2) Cost tecnològic
1.C) Millora de l’equip humà

554
45
72
40

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS JUDICIS DE VALOR
Campanya “PLAQUES SOLARS SOCIALITZADES”

305

2.A.1) Campanya - indicadors quantitatius
2.A.2) Campanya - indicadors qualitatius
2.B. Eines d’investigació addicional

176
109
20

PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS

1.016

70%

30%

100%

1. Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a
l'adjudicació del contracte són els següents: (sobre número 2B) seguint model indicat a l’Annex 3.A de
Presentació d’Oferta i segons plantilles en format “Excel” Annex 3.B adjuntes al present
PCAP...................................................................................................................................Fins a 711 punts

1.A) Per la millor negociació i intermediació en la contractació d’espais publicitaris (oferta del
descompte més elevat segons les tarifes adjuntes en Internet i la millor oferta econòmica en CPM
(Cost per mil impressions) /CPC (Cost per clic) /CPV (Cost per visionat)/ CPE (Cost per interacció) a les
xarxes
socials
i
CPC
en
cercadors
.............................................................................................................................. Fins a 554 punts
Internet
Format
Premsa, televisió, ràdio etc. Digital
(1* i 2*)
LaVanguardia.com
a) Display doblerobapàgines
ElPeriodico.com

a) Robapàgines doble+ Ros + segmentació geo

376
39
33
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Elpais.com

a) DobleRobapàgines+seg geo

23

20’.com

a) Doble Robapàgines Multidispositiu News

22

El Mundo del SXXI

a) Robapàgines Portada + segmentació geo

15

ABC

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

15

Público

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

9

Diario.es

a) Display Doblerobapàgines +segmentación ip

10

ElNacional.cat

13

Naciódigital.cat

a) Robapàgines Portada
a)
Display
(doblerobapàgines
segmentació geo
a) Display (robapàgines 300*300)

Vilaweb

a) Display (robapàgines 300*300)

11

Puntavui.cat

a) Display (robapàgines)

9

Mon.cat

a) Display (robapàgines)

7

Enoticies.cat

a) Display (MPU)

2

Racócatalà.cat

Playground

a) Display (robapàgines)
a)
Display
(PC
robapàginesdoble
Megaheader Bcn)
Vídeo 1 min producció inclosa

Catorze.cat

Trencaplanes 300x250

3

Elnuvol

Trencaplanes 300x250

2

Guiadelocio

a) Display (robapàgines)

3

MundoDeportivo

a) DobleRobapàgines

22

Sport

a) Robapàgines Doble + Ros + segmentación geo

20

Eleconomista.com

a) Display (robapàgines portada)

11

Expansion.com

a) Display (doblerobapàgines ROS Ip Barcelona)

9

Cincodias.com

4

Spotify
Audioemotion
Tap Tap

a) Display (robapàgines portada)
a) Display (doblerobapàgines multidispositiu)+seg
ip
a) Audioeverywhere
a) audio ind+16 ip Barcelona
a) trencaplanes segmentació per geolocalització

Internet Xarxes Socials

Format

Ara.cat

Time Out Cat

TV3

portada)
18
15

2
Mòbil

Segmentació IP Barcelona +16 anys

Facebook

Twitter
Linkedin
Youtube

Instagram

5
5

22
9
9
9
178

a) Interacció amb publicació (Page Post engagement)

9

b) "M'agrada" la página (Page Like)

9

c) Vídeo de Facebook (Page Post Vídeo)

11

d) Tràfic a la web (Page Post link)

11

e) Anuncis per seqüència (Carroussel)

11

a) Promoted Tweet Card

11

b) Promoted Vídeo Card

11

a) Sponsored Updates (Imatge)

11

a) Trueview 30"

10

b) Bumper Ads

10

a) Interacció amb publicació (Page Post engagement)

9

b) "M'agrada" la página (Page Like)

9
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c) Vídeo de Instagram (Page Post Vídeo)

11

d) Tràfic a la web (Page Post link)

11

e) Anuncis per seqüència (Carroussel)

11

f) Stories

11

Adwords segmentació Barcelona. Idioma Català. Keyword
Barcelona.
12

Google

(1*) S’especifica la tarifa i la secció en cada suport per al format seleccionat i el pes serà el que cada suport
estableixi en el seu tarifari.
(2*) Els descomptes oferts seran d’aplicació en qualsevol format (Billboard, vídeo, pre-roll, etc.)
Es donarà la màxima puntuació al millor descompte ofert en cada suport d’Internet a partir de la
tarifa especificada en cada cas, per aquest exercici s’utilitzaran les tarifes del 2019, en el cas de les
xarxes social serà el millor CPM (Cost per mil impressions) /CPC (Cost per clic) /CPV (Cost per visionat)/
CPE (Cost per interacció) a les xarxes socials en funció del format.
Ponderació de les ofertes:
-

Quan els punts màxims a assolir siguin 21 o més, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li aniran restant 4 punts.

-

Quan els punts màxims a assolir siguin de 16 a 20, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i a
les ofertes successives se li aniran restant 3 punts

-

Quan els punts màxims a assolir siguin de 7 a 15, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li aniran restant 2 punts.

-

Quan els punts màxims a assolir siguin inferiors a 7, la millor oferta tindrà la màxima puntuació i
a les ofertes successives se li anirà restant 1 punt.

És obligatori oferir u n descompte mínim en tots els mitjans i suports i n d i c a t s e n l ’ a n n e x 1
En cap cas s’atorgarà una puntuació negativa.

1.B) Pel percentatge del servei d’agència més baix en cada mitjà (Internet, xarxes socials, accions en
cercadors SEM, accions d’influencers i especials) i pel cost tecnològic més avantatjós.
(1.B.1 + 1.B.2) ...........................................................................................
Fins a 117 punts
1.B.1 ) VALORACIÓ DEL SERVEI D'AGÈNCIA

45

Servei d'Agència

% Servei d'agència a Internet (mitjans i portals)

15

Servei d'Agència

% Servei d'agència Xarxes Socials

10

Servei d'Agència

% Servei d'agència SEM

10

Servei d'Agència

% Servei d'agència Influencers i Accions Especials

10

1.B.2) VALORACIÓ DEL COST TECNOLÒGIC

72

Cost Tecnològic

CPM Banner Display fins a 100Kb

36

Cost Tecnològic

CPM Rich Media 2,2Mb-10Mb

36
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*El cost tecnològic ha de valorar-se tenint en compte la utilització de servidors d’Adserving independents
de referència del sector com Sizmek, Weborama, DMC, FlashTalking o Atlas.
Ponderacions de les ofertes:
Es donarà la màxima puntuació al servei d’agència més baix, reduint-se la puntuació en 2 punts de
manera successiva.
Es donarà la màxima puntuació al cost tecnològic més avantatjós reduint-se en dos punts de manera
successiva les següents propostes
En els contractes derivats, les agències de mitjans no podran aplicar en cap cas un % de servei
d’agència superior a l’oferta ni cap cost tecnològic superior a l’oferta.
1.C) Millora de l’Equip Humà segons el mínim requerit en el punt 3 del Plec Tècnic ....
MILLORA DE L'EQUIP HUMÀ

Fins a 40 punts
40

Per un cap de mitjans digital
addicional
Per un planificador senior digital
addicional

20
20

2. CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base
per a la seva adjudicació són els següents: (sobre número 2A) .................................. Fins a 305 punts
2.A) Per a la millor estratègia i planificació de mitjans en funció dels objectius de comunicació i de
mitjans establerts en el brífing de l’Annex 3.A, plantejat des de la Direcció de Serveis Publicitaris de
l’Ajuntament
de
Barcelona,
i
avalat
per
una
pre-avaluació
de
la
campanya......................................................................................................................Fins a 285 punts
Respecte a aquest criteri, les empreses hauran d’incloure al Sobre 2A) la corresponent documentació
tècnica justificativa de l’estratègia i planificació indicada, i a més reflectir els resultats concrets
obtinguts d’aquesta tasca complimentant el quadre format “Excel” de l’Annex 3.B.
El brífing de la campanya contemplarà els objectius de comunicació, els formats, la inversió i el target
d’avaluació: el públic/s objectiu específics de la campanya i el genèric (univers individus +15 anys) per
analitzar les afinitats de la campanya.
QUADRES DE PUNTUACIONS MÀXIMES
CAMPANYA PLAQUES SOLARS SOCIALITZADES (segons Brief ANNEX 3.A)
2.A.1) Campanya PLAQUES SOLARS SOCIALITZADES: Indicadors Quantitatius

Campanya Digital plaques solars socialitzades
Mitjà

Xarxes Socials

Internet

0

14

Resultat Avaluació
Grp's
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Impressions digitals

0

16

Cobertura

18

18

Ots

0

10

Clics

20

0

Índex Afinitat de campanya

0

10

Distribució Setmanal (1*)

10

10

C.Grp's / Rendibilitat en Exterior

0

0

CPM Sites

0

12

CPC Xarxes Socials

18

0

% Visibilitat del 65% del anunci vist mínim 1 segon

0

10

Cost tecnològic

0

10

Resultats Avaluació Tàctica

66

110

Total

176

PONDERACIONS DE LES PROPOSTES:
a)

En aquells criteris en què la puntuació a assolir és d’11 a 20, es donarà la màxima
puntuació a la millor proposta, la segona millor proposta rebrà 4 punts menys que la
millor proposta i la tercera millor proposta rebrà 8 punts menys que la millor proposta. La
resta de propostes es puntuaran amb 0 punts.

b) En aquells criteris en què la puntuació a assolir és de menys d’11 punts, es donarà la
màxima puntuació a la millor proposta, la segona millor proposta rebrà 2 punts menys que
la millor proposta i la tercera millor proposta rebrà 4 punts menys que la millor proposta. La
resta de propostes es puntuaran en 0 punts
Exemple : Puntuació de 11 a 30
1º
20

Puntuació de menys d' 11
1º
10

2º
16

3º
12

4º i successives
0

2º
8

3º
6

4º i successives
0

2.A.2) Campanya PLAQUES SOLARS SOCIALITZADES: Indicadors Qualitatius

DESCRIPCIÓ DE CADA VARIABLE D’ANÀLISIS :



Comprensió del Brífing : Anàlisi, validació, lectura dels diferents elements del Brífing i enteniment
general dels objectius de la campanya.
Insights: Es valorarà el pensament i procés de recerca, dades, diverses fonts d’informació vàlida
(entorn del mercat publicitari, dels mitjans de comunicació i el comportament del públic objectiu
envers les seves maneres de comunicar-se, la seva exposició i reacció a les diferents formes de
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comunicació comercial, estils de vida, hàbits de consum, etc.) que formen part dels coneixements
per l’etapa prèvia de la preparació de definició, argumentació i disseny de l’estratègia de mitjans.
Plasmació estratègica: Es valorarà que la proposta estratègica de la campanya respongui als
objectius de comunicació i de mitjans descrits en el brífing i que es vegi aplicada en el pla de
mitjans digitals (distribució de la inversió en el mix de canals digitals en funció de la
penetració/audiència, afinitat amb el públic objectiu, rendibilitat i aspectes qualitatius de
campanya, distribució temporal i geogràfica de la campanya, optimització de la inversió, formats,
etc).
Capacitat tàctica: Es valorarà la plasmació de l’estratègia en un pla tàctic de mitjans digitals
coherent amb els objectius concrets de la campanya. Aquest pla haurà d’incloure el raonament de
la selecció i distribució de la inversió publicitària per suports de comunicació, combinació de
formats, posicionament, franges horàries, distribució temporal i geogràfica.
Capacitat d’Innovació: Es valorarà la innovació aportada tant pel raonament de la proposta com
per la manera d’arribar al target i mecànica de l’acció i notorietat de l’estratègia de comunicació
de l’acció, el desenvolupament del “què” i l’impacte esperat pel seu grau de novetat.
Coherència estratègica global: Tot i que les fases del pla poden estar ben articulades per separat,
es valorarà el fil conductor i la capacitat de demostrar la coherència en tot el plantejament i
procés de la campanya, que comença en la fase d’investigació, continua amb el raonament i la
plasmació estratègica, i finalitza amb un pla de mitjans optimitzat fins al nivell tàctic i
l’avaluació de resultats.

Coherència Estratègica (3*)
Comprensió del Brífing

12

Insights

12

Plasmació Estratègica

20

Capacitat tàctica

20

Capacitat d'Innovació

18

Coherència Estratègica global

27
109

PONDERACIONS DE LES PROPOSTES:
a) Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta; la segona millor proposta rebrà 4 punts
menys; la tercera millor proposta rebrà 8 punts menys que la millor proposta; i la resta de
propostes rebran 0 punts.
Exemple:
Puntuació de més de 20
1º
27

2º
19

3º
11

4º i successives
0

La puntuació mínima a assolir serà 0 punts. En cap dels casos s’atorgarà una puntuació negativa.
Justificació de la distribució de la puntuació:
Es considerarà la millor proposta aquella que respongui plenament a les diferents variables definides
en el punt anterior, les propostes que responguin amb algunes mancances respecte a l’excel·lència de
la millor proposta es valoraran amb puntuacions menors segons el que es detalla en la ponderació de
les puntuacions.

23

Gerència de Recursos
Direcció de Serveis Publicitaris
Carrer de Paradís, 14, 3a planta
08002 Barcelona

2.B) EINES D’INVESTIGACIÓ ADDICIONAL:
Per la millora en l’aportació d’instruments per a la definició de l’estratègia i la planificació de mitjans
respecte
als
instruments
bàsics
establerts
al
plec
de
clàusules
tècniques................................................................................................................
Fins a 20 punts
Es valoraran les propostes que s’enquadrin dins dels següents apartats:
1.- Estudis de consumidor
2.- Eines d’optimització d’inversions i mitjans
3.- Eines d’optimització de formats i emplaçaments digitals
4.- Estudis eficàcia Internet i altres mitjans
5.- Altres
Caldrà especificar el nom de l’eina, el seu objectiu, el seu funcionament i el cost addicional que
suposaria la seva contractació.
Cada nova eina que demostri la seva utilitat per a l’Ajuntament de Barcelona obtindrà entre 1 i 2
punts per eina fins a un màxim de 4 punts per categoria, amb un màxim de 20 punts. En cas
contrari, serà puntuada amb 0 punts.
Puntuació total d’aquests criteris (2).............................. 305 punts
Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2) ..................... 1.016 punts
Resultaran designades per poder prestar els serveis objecte d’aquest Acord Marc, les empreses que
hagin superat la puntuació mínima exigida de 500 punts, amb un màxim de 3 empreses i segons ordre
de puntuació.
En cas d’empat en la puntuació total entre dues o més empreses resultarà designada aquella que hagi
obtingut la puntuació més alta en major nombre d’apartats valorats.
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que en
el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre
de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base per
l’adjudicació o dels aspectes de negociació si escau.
I si hi hagués dues o més proposicions iguals que resultessin ser les ofertes econòmicament més
avantatjoses, es decidiria l’adjudicació d’aquestes mitjançant sorteig.

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Els membres de la mesa de contractació que corresponen a la Direcció de Comunicació seran els següents:
Titulars/Substituts
Titular: Águeda Bañón
Substituta: Anna Giralt
Titular: Assumpta Bisbal
Substituta: Asunción Núñez (*)

Càrrec
La Directora de Comunicació
La Directora Executiva de Comunicació
La Directora de Serveis Publicitaris
La Tècnica de la Direcció de Serveis Publicitaris

(*) Personal funcionari interí donat que no hi ha cap altre amb la condició de funcionari de carrera en la
Direcció.
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10.- GARANTIA DEFINITIVA GLOBAL DE L’ACORD MARC
Es constituirà una garantia definitiva global consistent en el 5 per 100 de l’estimació de despesa, IVA exclòs,
és a dir, 413.223,14 euros. El Desglossament d’aquest import pels lots que composen l’Acord Marc és el
següent:

LOT

IMPORT NET

IMPORT GARANTIA PER LOT

DESPESA LOT 1

7.851.239,67

392.561,98

DESPESA LOT 2

413.223,14

20.661,16

TOTAL

8.264.462,81

413.223,14

Aquest import es dividirà de manera proporcional entre les empreses que resultin adjudicatàries de cada lot.
Les garanties s’hauran de constituir a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per
contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
Les empreses no es podran acollir a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció
del preu.

11.- EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC
El contracte s’iniciarà el dia de la seva formalització i no abans de l’1 de gener de 2020.
Els serveis objecte d’aquest Acord Marc es duran a terme a les dependències de les empreses adjudicatàries.

12.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals.
Els contractistes hauran de presentar durant els deu primers dies de cada mes, la factura dels serveis
prestats el mes anterior, a la Direcció de comunicació o a l’organisme que hagi contractat els serveis. Cada
factura haurà d’especificar la relació dels serveis prestats i segons es detalla en la clàusula 1.l) del PCTP.
En cas de disconformitat, es retornarà al contractista la factura presentada, atorgant-li un termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció, als efectes que pugui presentar
nova factura amb les rectificacions corresponents.
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals.

13.- REVISIÓ DE PREUS
En aquest Acord Marc no aplica la revisió de preus.
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14.- RESPONSABLE DE L’ACORD MARC
La persona designada com a responsable d’aquest Acord Marc és la Directora de Serveis de Publicitat,
actualment Assumpta Bisbal i Adorna.

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Tal i com s’indica a la clàusula 1 d’aquest informe, la tipologia de servei que recull l’objecte del contracte
requereix l’aplicació del Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible.
Així doncs, pel que fa a les condicions especials d’execució de caràcter social, aquestes són les que
s’estableixen a continuació:
-

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del
preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació
pagui directament a l’empresa subcontractista.

-

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

-

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.

-

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte,
ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que
serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment
obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una
igualtat efectiva i real entre dones i homes.

-

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució
del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes informatives que
detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la
designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències
masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.

-

L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de
menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i
horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
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-

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva
plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no
acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són
persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les
mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

A més de les obligacions establertes en LCSP, la contractista està obligada a:
-

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i
situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte, si s’escau.

-

Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o
modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

-

Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

-

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i la persona responsable del
contracte.

-

Són a càrrec de les empreses designades per fer els serveis seleccionats en aquesta determinació de
tipus, totes les despeses que es derivin i en especial les de publicitat generades en el procés de
licitació i les de formalització, si s'escau, fins i tot quan l’adjudicació es derivi d’un procediment
negociat per haver resultat deserta la licitació anterior. A tal efecte, i de conformitat amb les bases
d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de les esmentades
despeses del primer document que s'expedeixi acreditatiu de la realització total o parcial del
contracte o dels següents, si fos necessari. En el cas d’existir diverses empreses designades, les
despeses relatives als anuncis, es distribuiran proporcionalment als béns o serveis homologats a
cadascuna.

-

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una
correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislació vigent.

-

Presentar l’informe d’anàlisi d’impacte social i el seu seguiment quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.

-

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte,
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article
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133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin. També s’haurà de complir el que regula el
Reglament General de Protecció de Dades [Reglament(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades]. La contractista tindrà la consideració
d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en
matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el
seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’adjudicatària també haurà de:
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit té associat
un risc definit pel Responsable de Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb
la seva política de seguretat corporativa, que en aquest cas es considera bàsic.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
Les mesures de seguretat aplicables es troben descrites a la política de seguretat de la pàgina web
de l’Institut Municipal d’Informàtica.
L’adjudicatària, com a encarregada de tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de
seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:


Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les per a finalitats
pròpies.



Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del responsable.



Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per
compte del responsable que contingui:
o
o
o

El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable per
compte del qual actuï l’encarregat.
Les categories
de
tractaments
efectuades
per
compte de
cada responsable.
Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.



No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l’autorització
expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment admissibles. Si
l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al responsable i sol·licitar la
seva autorització prèvia.



Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzat el contracte.



Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin compromès,
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.
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Mantenir a disposició del responsable la documentació del responsable la documentació
acreditativa del compliment de la obligació establerta a l’apartat anterior.



Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.



Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció de
dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic
a l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en
cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb
altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la
pertinença del seu contingut)



Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per
objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les autoritats
de control.

-

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el
servei objecte del contracte.

-

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida per la persona responsable del contracte respecte l’efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació
d’Integració de persones amb diversitat funcional, la contractació de persones amb particulars
dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball
d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs.

-

Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part
de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals
següents a la seva subscripció

-

Complir amb allò que estableix la legislació vigent respecte a instal·lacions, personal i normativa
específica de qualitat i seguretat dels serveis objecte d’aquesta contractació.

-

Els contractistes han d'aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l'objecte
del contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes i amb plena responsabilitat per
oferir una execució a plena satisfacció de la Corporació.

-

Les peticions dels serveis que adreci l'Ajuntament de Barcelona als proveïdors designats, han de ser
prestats obligatòriament.

-

En els pressupostos dels proveïdors estaran inclosos tots els conceptes amb l'IVA legalment
establert, el qual serà repercutit com a partida independent, l'import dels materials accessoris o
auxiliars, de les imposicions fiscals de tota mena derivades del contracte i de les càrregues de tipus
laboral o de seguretat social.

-

Els descomptes oferts pels licitadors sobre les tarifes vigents, són els descomptes mínims aplicables
sobre les esmentades tarifes durant el període de vigència de l’homologació. Les empreses
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designades, quan rebin peticions d’oferta de l'Ajuntament de Barcelona, podran millorar lliurement
aquests descomptes. Durant la vigència d’aquest Acord Marc, les empreses designades no podran
presentar ofertes amb descomptes inferiors als oferts en aquest concurs.
-

L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar compensacions en les circumstàncies següents:
o

Ràdio: A partir de la 3ª falca que no s’hagi emès dins de la franja horària vinculada al
descompte proposat, l’agència compensarà a l’Ajuntament amb l’emissió del mateix
nombre de falques en la franja horària principal.

o

Premsa: Les insercions no publicades en pàgines senars vinculades al descompte proposat,
seran compensades per l’agència amb la publicació de les insercions a l’emplaçament
sol·licitat.

o

Digital : En el cas de les impressions contractades amb un cost fix s’hauran de compensar
les impressions no obtingudes i en cas d’excedir el nombre d’impressions, el cost
tecnològic no es podrà incrementar més enllà del 10%.

-

L’Ajuntament es reserva el dret de fer un test en les campanyes que consideri oportú per fer el
seguiment del % visibilitat compromesa i en el cas de no complir els objectius no es facturaran les
impressions que no arribin al compromís d’aquella campanya.

-

Els adjudicataris designats resten obligats a disposar d’una infraestructura empresarial suficient a la
ciutat de Barcelona, per atendre adequadament el correcte desenvolupament dels serveis
contractats.

16.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC I LA CONTRACTACIÓ DERIVADA
Aquest contracte podrà ser modificat per les causes legalment establertes a l’article 205.2 de la LCSP.

17.- RECEPCIÓ DE SERVEIS I TERMINI DE GARANTIA
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció de les
prestacions o des de què l’Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la data de recepció.
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques.

18.- SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 25% del
preu de l’Acord Marc (IVA exclòs)

19.- CESSIÓ DE L’ACORD MARC
En el present Acord Marc està permesa la cessió.
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20.- DEMORA EN LES PRESTACIONS I PENALITZACIONS RESPECTE LA CONTRACTACIÓ
BASADA EN L’ACORD MARC
El contractista està obligat a complir els contractes que es derivin de l’Acord Marc dins el termini total fixat
per complir-lo, així com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
La constitució en mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l’Administració.
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment
dels terminis reiteradament, l’Administració podrà optar per resoldre l’Acord Marc o per imposar les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu de l’Acord Marc (IVA
exclòs).
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el
termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu de l’Acord Marc, l’òrgan de contractació podrà resoldre l’Acord Marc o
acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
El contractista pot procedir a la suspensió del compliment de l’Acord Marc per manca de pagament, sempre
que la demora sigui superior a quatre mesos.

21.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DE LA CONTRACTACIÓ
DERIVADA
No es contemplen faltes i sancions diferents de les previstes legalment.

22.- RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC I DE LA CONTRACTACIÓ DERIVADA
Són causes de resolució del contracte que comporten l’exclusió del caràcter d’empresa designada per
contractar els serveis objecte d’aquest Acord Marc:
a) Les generals admeses en dret per als contractes administratius i les especials per als de serveis, en allò
que sigui procedent d’acord amb la naturalesa del procediment;
b) La resolució acordada per l’Ajuntament, per causes imputables a l’empresa, de més de dos contractes
successius perfeccionats durant la vigència d’aquest Acord Marc.
c) No haver guardat la deguda reserva o confidencialitat respecte de les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte
d) Els altres supòsits expressament previstos en aquest plec.
La resolució produirà l’extinció de la designació del proveïdor, els altres efectes legalment establerts i els
assenyalats en el plec de clàusules administratives generals
En tot cas, l’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per a la liquidació dels contractes successius que
estiguin en fase d’execució.
En relació a la contractació derivada, els successius contractes de serveis que s’adjudiquin en virtut de
l’Acord Marc podran ser resolts per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules
administratives generals, amb els efectes assenyalats.
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A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L'incompliment de les altres obligacions contractuals essencials.
c) Les altres establertes legalment per a aquests tipus de contracte.
d) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del
contracte.
e) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un
perjudici molt greu.

23. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
Un cop adjudicat i formalitzat l’Acord Marc, l’Ajuntament contractarà els serveis basats en l’Acord marc a
les empreses (proveïdors) designades.
Els serveis es contractaran mitjançant el procediment que preveu l’article 221 de la LCSP.
Per fer els encàrrecs basats en l’Acord Marc, l’òrgan gestor sol·licitarà oferta a totes les empreses
designades per tal d’establir els termes del contracte, fixar-hi el preu i adjudicar-lo, i les empreses a
les quals es sol·liciti oferta, tenen l’obligació de presentar-la. Així mateix, en cas que es consideri adient,
el contracte basat de l’Acord Marc es podrà adjudicar a través de subhasta electrònica.
Els descomptes no podran ser inferiors als oferts en l’Acord Marc, segons l’oferta presentada seguint
l’Annex 1 del present plec, aplicats a les tarifes vigents de cada suport. Els descomptes mínims oferts pels
suports i mitjans descrits en l’Annex 1 seran extensibles a tots els formats, dies de la setmana i edicions dels
suports descrits, així com suports similars en audiència (+/- 20%) i tipologia (generalistes, esportius, oci i
entreteniment, cultura, proximitat, etc.) no especificats en el present plec.
Seran valorats la minoració en preu o altres aspectes tècnics que l’òrgan gestor pugui requerir per a cada
procediment.
En el seu cas, amb la petició de l’oferta, s’enviarà un brífing específic amb les condicions concretes de
l’actuació atorgant-se el contracte a l’empresa que aporti globalment la millor oferta econòmica o la millor
estratègia, valorant-se segons els objectius per al target útil definit a cada brífing específic.
Per a la valoració de la millor estratègia i planificació de mitjans en els encàrrecs basats, es seleccionaran els
criteris i paràmetres de mesura d’entre la llista descrita a continuació, en funció dels objectius de
comunicació i de mitjans establerts a cada brífing. A cada brífing de campanya es concretaran els
criteris i paràmetres de mesura per a aquell encàrrec derivat.
La ponderació de cada paràmetre o criteri de mesura estarà en funció dels objectius plantejats al brífing.
Criteris o paràmetres de valoració i mesura:
 Selecció de mitjans, suports i formats.
 Distribució de la inversió per mitjans i suports
 Distribució temporal i geogràfica
 Audiències: Cobertura en % i en absoluts (en milers), cobertura +3 (televisió i ràdio), Ots, Grps i
total Impactes. En cas de xarxes socials es valorarà els Clics drive to web, les visualitzacions, les
interaccions i les audiències assolides (d’orgànic i de pagament)
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Qualitatius: % de Grps per franges (Prime Time i Day Time), % Grps per Posicions Preferents
(televisió i ràdio), Emplaçaments (pàgina senar, 1er terç de la publicació quan sigui especificat)
(premsa i revistes), Afinitat.
Paràmetres de rendibilitat: C.Grp, CPM, a Internet i Xarxes socials: CPC, CPL,CPI, CPV.Cost tecnològic
a Internet.
Paràmetres específics d’Internet: Impressions, clics, visualitzacions, CTR, Segmentació (també aplica
per a Xarxes socials).Grau de viabilitat i implementació de l’acció
Coherència estratègica global de campanya.

L’empresa que resulti adjudicatària té l’obligació de prestar el servei en els termes resultants d’aquest
contracte o de l’oferta presentada en concret per al servei de què es tracti.
Els proveïdors designats inclosos en la consulta trametran la seva oferta i els altres termes del contracte
requerits, signada pel seu legal representant, per e-mail, en un termini no superior a 48 hores, tret dels
casos en què s’especifiqui un termini més ampli, a comptar des de la recepció e-mail tramès per l’òrgan
gestor, i després, si així ho sol·licita el responsable del contracte designat per l’Ajuntament, es faran unes
presentacions presencials. En tot cas cal així mateix remetre al responsable del contracte designat per
l’Ajuntament els arxius informàtics que continguin les ofertes presentades.
Per formular les peticions d’oferta que realitzin els òrgans municipals i les ofertes que presentin les
empreses designades, s’utilitzaran els documents específics que s’annexen com annex 3, així com els que
les diferents agències considerin oportuns per la presentació de l’oferta demanada. En tot cas correspondrà
al responsable del contracte designat per l’Ajuntament la decisió del model a emprar per a la presentació
de les propostes. Els documents que presentin les agències podran ser emprats per a la seva
estandardització pel responsable del contracte designat per l’Ajuntament per tal d’homogeneïtzar els
models presentats per facilitar la valoració de les propostes presentades.
En el cas que es donés un empat entre les ofertes presentades per les Agències de mitjans, es requerirà
d’aquestes una nova proposta. En cas de persistir l'empat, es donarà com a guanyadora la que hagi arribat
abans de forma constatable, a través de la data i hora reflectida en el correu electrònic rebut.
El període de l’acció de comunicació o campanya expressat en el brífing i en la petició d’oferta es pot veure
modificat per circumstàncies sobrevingudes o imprevistes. És un termini orientatiu modificable per la
Direcció de Serveis Publicitaris, en funció de les necessitats de comunicació i de mercat.
L’Ajuntament de Barcelona podrà contractar de forma indistinta amb qualsevol dels proveïdors designats,
sense que això suposi l’obligació d’un mínim de contractació per a cadascun.
Les condicions econòmiques ofertes en la fase d’adjudicació de l’Acord Marc pels licitadors, configuraran
els preus i els descomptes que l’Ajuntament de Barcelona haurà de pagar pels serveis contractats durant el
període de vigència d’aquest Acord. Els proveïdors designats, a l’hora d’oferir els serveis concrets que
els sol·liciti l’Ajuntament de Barcelona, podran millorar-los lliurement en funció de les seves possibilitats i
interessos comercials.
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de poder perfeccionar excepcionalment contractes d’inserció
de publicitat, mitjançant el procediment legalment previst, quan l’interès públic així ho requereixi,
directament amb els mitjans de comunicació.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Maria Assumpta Bisbal Adorna el dia 29/04/2019 a les 14:25, que informa;
Agueda Bañon Perez el dia 30/04/2019 a les 08:51, que informa.

