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A les 13 hores i 35 minuts del dia 23 de març de 2022, es constitueix convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, de forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra
Guardiola Salinas per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada de l’interventor
general, per la Sra. Àngels Bardina Vidal, cap de la Secció d'Estratègia i Contractació
Publicitària del Gabinet de Presidència i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores
Carmona Fernandez. Assisteix, així mateix, un representant de les empreses: DATA
PLANNING ESPAÑA SLU, NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, ITAN MEDIA SL,
BELOWACTIONS SL, IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL i ADVERTIS GLOBAL SL.
Es constitueix la present Mesa per a la lectura de l’informe relatiu als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del lot 3 i a l’obertura de Sobre Digital
que fa referència als criteris automàtics dels lots 1, 2 i 3, presentada pels licitadors,
en temps i forma assenyalats al DOUE i al Perfil de Contractant de la Diputació de
Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació corresponent a “l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses
per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional,
de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, en els mitjans de comunicació i
en altres serveis de publicitat i comunicació, dividit en tres lots”, tot això de
conformitat amb allò que disposa en els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i l’article 25 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe tècnic
dels criteris de judici de valor del lot 3, emès pel Gabinet de la Presidència, la part del
qual interessa diu el següent:

(...)
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació de serveis relatiu a la
contractació per a «la selecció de diverses empreses per a la prestació dels serveis de
gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la diputació de Barcelona i dels
ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació
(dividit en 3 lots), per al lot 3, aprovat per dictamen de data 27 de gener de 2022 per
un pressupost màxim de licitació de 194.214,88 € biennal més 40.785,12 € en
concepte de 21 % d’IVA.
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En data 2 de març de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic,
va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de
la següent empresa:
-

BELOWACTIONS SL, amb NIF B67147769

En data 9 de març de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic
va procedir a l’obertura del sobre B corresponent als criteris que depenen d’un judici
de valor.
Els criteris que depenen d’un judici de valor (per al lot 3) per a l’adjudicació d’aquest
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat
a l’efecte, són els següents:
1. Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5
del present plec ................................................................... Fins a 80 punts
Es valorarà la proposta d’estratègia envers el brífing, detallat en l’Annex 5 del present
Plec, de la «Campanya d’influenciadors de la marca Barcelona és molt més».
Les empreses licitadores han de presentar una proposta seguint les indicacions del
brífing. En aquesta proposta hauran de justificar el perquè de les accions proposades
amb les mètriques adients per tal de poder valorar i puntuar la feina presentada.
És necessari indicar l’impacte estimat de la campanya quant a cobertura, impressions,
clics, visionats i visites. Així mateix hauran d'incloure les dades i explicacions
necessàries per entendre l'estratègia global i tot el detall tàctic necessari per tal
d'entendre la proposta (calendari i formats).
S’atorgarà la puntuació d’acord amb els següents subcriteris:
Màxima
puntuació
Coherència de la proposta estratègica
Idoneïtat i tria dels influenciadors
Seguidors totals de cada influenciador
Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador
Nombre de publicacions totals
Nombre de xarxes que inclou la proposta
Impacte total de les publicacions (abast)
Justificació de les partides econòmiques de la proposta de
pressupost

Fins a 25 punts
Fins a 14 punts
Fins a 8 punts
Fins a 10 punts
Fins a 8 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
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Total

80 punts

La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquests
criteris és la següent:
Per a l’empresa BELOWACTIONS SL,
Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5 del present
plec.
Subcriteri 1. Coherència de la proposta estratègica
S’observa una proposta basada en una estratègia combinada, fent servir una
macroinfluenciadora i 31 microinfluenciadors per aconseguir els objectius
marcats al brífing. El mix de la proposta permet arribar a un públic molt ampli afí
als missatge de campanya. La credibilitat que oferirien els microinfluenciadors
seria una bon argument persuasiu per animar-los a gaudir de l’oferta turística
de les comarques barcelonines, especialment entre el públic familiar. A més, es
proposa l’elaboració d’un sorteig a les xarxes socials que coincidís en temps
amb les publicacions dels influenciadors, i que aquests mateixos també
promocionessin a través de les seves xarxes; aquest tipus d’accions sempre
són ben rebudes pel públic i valorades positivament; una elevada participació
permetria augmentar els seguidors dels perfils socials de @bcnmoltmés. Per tot
plegat es considera que es tracta d’una estratègia combinada que permetria
arribar a un públic molt ampli, la qual cosa es valora molt positivament.
-15 puntsSubcriteri 2. Idoneïtat i tria dels influenciadors
En aquest apartat es valora molt positivament la tria dels 31
microinfluenciadors, per la diversitat de perfils i per la representativitat territorial
diversa de la província de Barcelona; però la tria de la macroinfluenciadora,
l’Alexia Putellas no encaixa del tot amb els objectius de campanya, donat que
els seus seguidors són predominantment homes, d’entre 25 i 34 anys, i al
brífing indicàvem que el públic objectiu estava entre els 30 i 45 anys, i
especialment parelles i famílies amb nens menors.
-9 puntsSubcriteri 3. Seguidors totals de cada influenciador
La proposta de l’Alexia aconseguiria impactar sobre un milió de seguidors
locals, nacionals i internacionals; i la suma de la proposta de la resta
d’influenciadors arribaria a impactar a quasi mig milió de seguidors (493.000).
Són xifres altes tenint en compte el pressupost total de la campanya, de les
quals es pot extreure una mitjana de cost per impacte molt econòmic, tenint en
compte el total de publicacions que es faran.
-7 puntsSubcriteri 4. Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador
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La proposta de la primera acció està poc desenvolupada, el que descriu és el
següent: «...un post i un story explicant l’experiència viscuda en alguna de les
ofertes turístiques que formen part de Barcelona és molt més. En aquestes
publicacions l’Alexia faria una crida a l’acció per descobrir les diferents ofertes
que els usuaris poden trobar al blog.».
La proposta de la segona acció descriu vagament el contingut que publicaria
cada influenciador, de fet es fa referència a un contingut global per a tots els
influenciadors: «...faran un seguit de publicacions exposant la seva experiència,
fent una crida a l’acció a experimentar la mateixa experiència o alguna altra de
l’oferta disponible a BCN molt més...». Hagués estat preferible personalitzar
més el contingut segons els perfils triats: culturals, familiars, esportius i de
família.
-3 puntsSubcriteri 5. Nombre de publicacions totals
Mentre que per a l’acció amb la macroinfluenciadora es comptabilitzen dues
publicacions, amb els microinfluenciadors es proposen diverses publicacions
cada un, el que fa un total de, com a mínim, de 64 publicacions. Tot i que
hagués estat més adient pactar més publicacions amb l’Alexia, donat l’elevat
pressupost que es dedica en aquesta acció.
-7 puntsSubcriteri 6. Nombre de xarxes que inclou la proposta
Per a la primera acció es suggereix fer-la a través d’Instagram, el perfil prioritari
de la macroinfluencer, mentre que per a la segona acció també es proposa fer
les publicacions principalment a Instagram. Es valora positivament el paper
preponderant d’Instagram, donada la seva audiència, per tal d’arribar a
diferents tipus de públic, tot i que per arribar d’una manera més completa al
públic familiar també s’hagués pogut incloure Facebook.
-3 puntsSubcriteri 7. Impacte total de les publicacions (abast)
Per a l’acció 1 s’impactaria sobre un públic d’1 milió dues vegades (2.000.000
impactes), mentre que per a l’acció 2 s’impactaria sobre un públic total de 493.000
individus repartits en 29 perfils també dues vegades (986.000 impactes). El total
d’impactes resultant és de 2.986.000. Tenint en compte el pressupost total de la
campanya, la mitjana del cost per impacte de l’acció surt a 0,01€ (import molt
econòmic).
-5 puntsSubcriteri 8. Justificació de les partides econòmiques de la proposta de
pressupost
Es demanava la justificació de les partides. La proposta explica que la primera
acció està valorada en 10.575 € + IVA, i la segona en 14.425 € + IVA. Import que no
supera el total d’import marcat al brífing (25.000 € + IVA), però hagués estat
interessant que s’hagués fet un desglossament de les partides, explicant el cost dels
diferents conceptes.
-2 punts-
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El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per
les empreses és el següent:

EMPRESA

Belowactions, SL

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN
D’UN JUDICI DE VALOR
Criteri 1. Proposta d’estratègia de la
campanya que consta en l’annex 5 del
present plec
Subcriteri 1: Coherència de la proposta
estratègica
Subcriteri
2:
Idoneïtat
i
tria
dels
influenciadors
Subcriteri 3: Seguidors totals de cada
influenciador
Subcriteri 4: Qualitat de la proposta de
contingut per a cada influenciador
Subcriteri 5: Nombre de publicacions totals
Subcriteri 6: Nombre de xarxes que inclou la
proposta
Subcriteri 7: Impacte total de les publicacions
(abast)
Subcriteri 8: Justificació de les partides
econòmiques de la proposta de pressupost
Total:

PUNTUACIÓ
TOTAL

15
9
7
3
7
3
5
2
51 punts

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la
contractació per a «la selecció de diverses empreses per a la prestació dels serveis de
gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la diputació de Barcelona i dels
ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació
(dividit en 3 lots), per al lot 3», la sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació
Publicitària proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic el
present informe.
(...)

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre C de les empreses admeses,
corresponent a l’oferta econòmica i resta de criteris automàtics, el qual ofereix el
resultat següent:
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PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa NIVORIA SOLUTIONS SL,
amb NIF B85166932, la qual presenta oferta pel lot 2, la qual es reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa NIVORIA SOLUTIONS SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 3, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 2 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa ADSMURAI SL, amb NIF
B66216482, la qual presenta oferta pel lot 2 la qual es reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa ADSMURAI SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 3, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 2 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa ADVERTIS GLOBAL SL
amb NIF B60523222, la qual presenta oferta pel lot 2 es la qual reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa ADVERTIS GLOBAL SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 3, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 2 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa BEREPUBLIC MEDIA SL
amb NIF B64850910, la qual presenta oferta pel lot 2 la qual es reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa BEREPUBLIC MEDIA SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 3, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 2 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
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CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa NOTHINGAD
COMUNICACIO SL, amb NIF B64673130, la qual presenta oferta pel lot 1 la qual es
reproduirà a l’informe d’adjudicació.
SISÈ.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a l’empresa ITAN MEDIA SL, amb NIF
B67131946, la qual presenta oferta pel lot 2 la qual es reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa ITAN MEDIA SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 3, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 2 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- Assenyalat amb el núm. 7 correspon a l’empresa IKI MEDIA
COMMUNICATIONS SL, amb NIF B66578022, la qual presenta oferta pel lot 1 es
reproduirà a l’informe d’adjudicació.
VUITÈ.- Assenyalat amb el núm. 8 correspon a l’empresa DATAPLANNING ESPAÑA
SLU, amb NIF B62688494, la qual presenta oferta pel lot 1 la qual es reproduirà a
l’informe d’adjudicació.
NOVÈ.- Assenyalat amb el núm. 9 correspon a l’empresa BELOWACTIONS SL, amb
NIF B67147769, la qual presenta oferta pel lot 3 la qual es reproduirà a l’informe
d’adjudicació.
La Mesa acorda requerir a l’empresa BELOWACTIONS SL per tal de que presenti
l’encapçalament de l’oferta amb totes les dades pertinents exigibles de l’Annex 4, per
no haver-la presentat amb els criteris automàtics pròpiament dits. Així mateix, ha de
ratificar l’oferta presentada per al lot 3 a la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.

Es comunica als assistents que les ofertes es trametran al Gabinet de la Presidència per
tal que s’elabori el corresponent informe tècnic. Així mateix, la secretària de la Mesa
comunica que la data en la què es reunirà la Mesa per proposar a l’òrgan de
contractació competent l’adjudicació de l’esmentada contractació que es recollirà a
l’Ordre del Dia de la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic i es
publicarà a la corresponent licitació del Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona
amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva celebració.
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Essent les 13 hores i 45 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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