INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Núm. expedient: C190002743
Núm. Contracte: 19002407
CPV: 79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei de gestió de les xarxes socials del Monestir de Pedralbes: creació, producció, edició i
manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia per a les xarxes socials del
Monestir de Pedralbes i promoció de publicitat. Elaboració d’un Pla de Comunicació anual que
incorpori les necessitats comunicatives on-line del Monestir de Pedralbes.
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que les característiques homogènies
del servei no ho necessiten.
En la present contractació es preveuen les mesures de contractació pública sostenible
següents:


Valoració del preu, màxim 35%.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
El Monestir de Pedralbes és un edifici monumental construït el 1327 dins l’estil gòtic, i està
catalogat com a Monument Històrico-Artístic segons Decret del 3 de juny de 1931. Des de l’any
1983 és un espai museístic obert a la ciutat i gestionat per l’Ajuntament de Barcelona on s’hi
desenvolupen activitats diverses de caire cultural.
La seva antiguitat, vàlua històrica i artística, les necessitats derivades del fet d’acollir una
important col·lecció d’art que es mostra al públic en diverses sales d’exposicions o es
preserven en sales de reserves, i les derivades del desenvolupament de diverses activitats
culturals en aquests mateixos espais, requereix la gestió de la difusió de les activitats que
s’organitzen en aquests espais, especialment la digital.
En relació a la difusió digital de les activitats, el Monestir disposa des de finals del 2014 d’un
Web que és la eina de consulta de referència, tant pel que fa a la història del Monestir com de
les exposicions del museu i les seves activitats. Igualment, el Monestir té presència a les xarxes
socials mitjançant plataformes com Facebook, Twitter i Instagram, així com Vimeo, on es
recullen els vídeos sobre les activitats, i el Butlletí Electrònic que es publica amb una
periodicitat mensual.
La pàgina web del Monestir de Pedralbes al 2018 va tenir 153.430 visites I les xarxes socials
associades van assolir 10.313 al facebook, 2.249 usuaris de twitter i 2.334 seguidors
d’Instagram.
La gestió d’aquestes estratègies i eines de comunicació requereix d’un servei d’un suport
estratègic i continguts a les xarxes socials per dur a terme les següents tasques:

I.
II.
III.
IV.

La gestió i el manteniment de les xarxes socials (community management) del
Monestir de Pedralbes.
Elaboració del Pla de Comunicació on-line del Monestir de Pedralbes.
Assessorament tècnic en l'ús de noves tecnologies en xarxes socials.
Promoció de publicitat a les xarxes socials (estratègia, coordinació i serveis de
publicitat).

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte d’un any a comptar des de l’1 de gener del 2020, o
l’endemà de la seva formalització, si fos posterior.
El contracte es podrà prorrogar fins un màxim d’un any més.
El pressupost del contracte es fixa en 48.400,00 euros, i es desglossa en 40.000 euros de
pressupost net, més 8.400 euros en concepte d’IVA al 21%.
Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Any
2020

Base

IVA
40.000,00

Total
8.400,00

48.400,00

En cas que el contracte sigui prorrogat, el pressupost de la pròrroga es fixa en 48.400,00 euros,
que es desglossa en 40.000,00 euros de pressupost net, més 8.400,00 euros en concepte d’IVA
al 21%, i s’imputarà segons les següents anualitats:
Any
2021

Base

IVA
40.000,00

Total
8.400,00

48.400,00

El pressupost net per 12 mesos es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Costos salarials (si els costos salarials formen part del cost)
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)

Import
33.600,00 €
33.600,00 €
Import
1.600,00 €
4.800,00 €
6.400,00 €
40.000,00 €

Per calcular els costos salarials s’ha pres com a referència el conveni per a les empreses de
publicitat (Codi de conveni número 99004225011981, i resolució 11177 de 17 de juliol de
2019).
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha
d’executar el contracte amb les categories professionals i nombre de persones que s’estima
necessari atenent a les condicions que s’estableix al plec de prescripcions tècniques.
Inclou costos d’estructura i marge de benefici.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Atès que el contracte preveu pròrroga, el seu valor estimat és de 80.000,00 euros sense IVA,
que es desglossa tal i com s’indica:
Any
2020
2021

VE prestació
40.000,00 €

VE eventuals pròrrogues
40.000,00 €

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte de serveis s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a
l’article 156.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, TÈCNICA, PROFESSIONAL, I
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
6.1 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA.
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis 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 import igual o superior
de 40.000,00 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui
inferior a un any comptat fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
Assegurança d’indemnització per riscos professionals. Disposició d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals vigent des de l’inici de la prestació del servei fins la
finalització del contracte amb un valor mínim de 40.000,00 euros i amb els riscos professionals
coberts següents: tots aquells serveis inclosos en la prestació de l’objecte del contracte.
6.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.
D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que es descriuen a
continuació:
Un mínim de 3 posicions per desenvolupar les funcions que es descriuen més endavant. Les
persones designades pel licitador per dur a terme el servei objecte d’aquest contracte hauran
de complir les condicions següents, les quals s’establiran com a obligació d’execució:


Un Coordinador/a (cap de projecte) responsable de l’execució del contracte que ha de
disposar d’experiència en la gestió i supervisió de projectes de comunicació en línia, de
més de 3 anys.



Un Gestor/a (Community manager) amb titulació oficial de llicenciatura o grau en

Història, o equivalent, i amb coneixements de gestió i comunicació del
patrimoni cultural, encarregat/da de l’estratègia i els continguts de les xarxes socials.
Haurà d’acreditar una experiència reconeguda de més de 3 anys com a community
manager en entitats del sector cultural i preferentment en el sector del patrimoni
cultural.



1 dissenyador/a gràfic que ha de disposar d’experiència reconeguda de 3 anys en
disseny gràfic multimèdia.

Pel que fa a les tres posicions descrites, l’empresa que resulti adjudicatària justificarà
aquesta solvència mitjançant l’aportació d’informe de vida laboral de la TGSS, contractes,
titulacions, i altra documentació oficial.
6.3 CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS.
Cal diferenciar entre els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica els quals representen el 60% del total de la puntuació, i els que depenen d’un
judici de valor i que representen el 40% del total de la puntuació.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS, per un total de 60
punts:
A. Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir,
el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la
puntuació es farà aplicant la fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia
29 de juny: Sobre l’import total de l’oferta s'aplicarà la següent fórmula:

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
 Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte del pressupost net de licitació.
 Si el nombre de licitadors es superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l'oferta mes baixa i/o de l'oferta mes alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.
 Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l’altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
 D’acord amb l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació, no compleix
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret
de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les
disposicions de Dret Internacional.

B. Per disposar d’un pla de conciliació familiar, s’atorgaran 10 punts.
La puntuació s’assignarà per l’aportació del pla, aprovat amb anterioritat a la publicació de
l’anunci de licitació. Si s’aporta l’esmentat pla s’atorgaran 10 punts; es cas contrari la
puntuació serà 0. S’acreditarà aportant una còpia del pla; en cas contrari la puntuació serà 0.
C. Per la producció de tuits i posts addicionals als establerts al punt 8.1 del PPT, fins a 5 punts:
 Per un tuit setmanal addicional als establerts al punt 8.1 del PPT: 2,5 punts.
 Per un post setmanal addicional als establerts al punt 8.1 del PPT: 2,5 punts.
D. Per l’increment extra de retransmissions en directe i cobertura d'esdeveniments
d'especial rellevància a partir del calendari previst, i per sobre de l’establert al punt 8.1 del
PPT, fins a 10 punts:
 Per la cobertura d'un esdeveniment extraordinari amb motiu de la campanya de
Nadal: 5 punts.
 Per la cobertura d'un esdeveniment extraordinari amb motiu de la campanya “La Nit
dels Museus”: 5 punts.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure
necessàriament i únicament en el sobre 2B.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR: Fins a 40 punts
D. Per la presentació d’una proposta metodològica de planificació operativa incloent
l’organització de l’equip, la coordinació i la interlocució amb el Monestir de Pedralbes, fins a
15 punts.
El document tindrà un màxim de 5 fulls a doble cara, mida DIN-A4, lletra arial 11. Es valorarà la
qualitat de la proposta atenent a l’adequació d’allò establert en el plec de prescripcions
tècniques, la claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada. No es
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. La proposta serà classificada i
alhora puntuada segons el barem que a continuació es detalla:






Insuficient: s’atorguen 0 punts.
Acceptable: s’atorguen 4 punts.
Bona: s’atorguen 8 punts.
Molt bona: s’atorguen 11 punts.
Excel·lent: s’atorguen 15 punts.

Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el plec de clàusules tècniques,
es considerarà insuficient la qualitat de la proposta que no garanteixi el correcte
desenvolupament de l’objecte; acceptable, la qualitat de la proposta que se cenyeixi als
requeriments sol·licitats; bona, la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició
anterior incorpori elements d’interès; molt bona, la qualitat de la proposta que, a més de
complir la condició anterior, incorpori elements o plantejaments d'especial interès; i excel·lent,
la qualitat de la proposta que, a més de complir les dues condicions anteriors, presenti els
elements de major qualitat i excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
E. Per la presentació d’una proposta de supòsit pràctic, fins a 15 punts.
Presentació d’un esbós de pla d’estratègia digital tenint en compte la missió del Monestir de
Pedralbes, així com els objectius de màrqueting i comunicació, objectius quantitatius i

qualitatius establerts en el Plec de Condicions Tècniques que han de regir en la contractació
dels serveis de creació, producció, edició i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i
multimèdia per a totes les xarxes socials. L’esbós haurà de presentar els següents apartats:
-

Anàlisi, diagnosi i definició de l’estratègia, de les accions de millora i de les
oportunitats de difusió digitals del Monestir de Pedralbes.
Proposta d’estratègia i d’accions de millora en els canals digitals de difusió actuals.
Recomanacions en la producció de continguts digitals: relat comunicatiu, redacció
digital i to de la comunicació.
Proposta de quadre de comandament i indicadors del seguiment del pla.
Fases i calendari de treball per a la posada en marxa de l’estratègia i de les accions de
comunicació digital.

El document tindrà un màxim de 5 fulls a doble cara, mida DIN-A4, lletra arial 11. Es valorarà la
qualitat de la proposta atenent a l’adequació a allò establert en el plec de prescripcions
tècniques, la claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada. No es
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. La proposta serà classificada i
alhora puntuada segons el barem que a continuació es detalla:






Insuficient: s’atorguen 0 punts.
Acceptable: s’atorguen 4 punts.
Bona: s’atorguen 8 punts.
Molt bona: s’atorguen 11 punts.
Excel·lent: s’atorguen 15 punts.

Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el plec de clàusules tècniques,
es considerarà insuficient la qualitat de la proposta que no garanteixi el correcte
desenvolupament de l’objecte; acceptable, la qualitat de la proposta que se cenyeixi als
requeriments sol·licitats; bona, la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició
anterior incorpori elements d’interès; molt bona, la qualitat de la proposta que, a més de
complir la condició anterior, incorpori elements o plantejaments d'especial interès; i excel·lent,
la qualitat de la proposta que, a més de complir les dues condicions anteriors, presenti els
elements de major qualitat i excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant un judici de valor s'ha
d'incloure necessàriament i únicament en el sobre 2A, i no es podrà fer al·lusió a cap
informació que sigui valorada en el sobre 2B.
F. Per la proposta d’altres millores sense cost addicional, fins a 10 punts.
Es valoraran només aquelles propostes que impliquin una millora real en la prestació del servei
i que no impliquin directa o indirectament un increment en el cos de la contractació. A aquests
efectes, només seran valorades aquelles propostes contemplades en els anteriors criteris i que
no siguin exigències establertes i implícites en els plecs que regeixen la contractació que sense
incrementar l’oferta de l’empresa impliquin una millora real en la prestació en relació a la seva
idoneïtat objectiva i necessitats cooperatives i/o tècniques del propi equipament:
 Per cada element de material gràfic per sobre de l’establert al PPT, s’atorguen 2,5
punts.
 Per cada convocatòria de prescriptors, s’atorguen 5 punts.
Qualsevol de les combinacions possibles serà vàlida, fins a un màxim de 10 punts.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el
següent criteri de desempat:
 Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 Les empreses licitadores en menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
 En cas que l’aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat és dirimirà
mitjançant sorteig.

7. VOLUM DE SERVEI I VALORACIÓ ECONÒMICA.
El darrer any d’any s’han destinat 1.000 hores per impulsar el projecte. En conseqüència
considerem que seran necessàries 1.000 hores, les quals es distribuiran de la manera següent:
Apartat
Gestió i manteniment xarxes socials
Pla de comunicació
Assessorament tècnic
Estratègia, coordinació i serveis de publicitat
Total

Hores anuals
700
100
50
150
1.000

Cost anual sense IVA
28.000 €
4000 €
2000 €
6000 €
40.000 €

Distribució pels perfils professionals. Hores anuals per un any tipus:
Cap de projectes (estratègia I
comunicació

Community manager

Dissenyador gràfic
multimèdia

Interlocució amb client.
Emissió I comunicació del pla
de comunicació,
assessorament tècnic i
lliurament d’informes
Planificació I producció de
continguts per les xarxes
socials i promoció de la
visualització a les xarxes
socials
Disseny gràfic I producció de
continguts multimèdia i
especials

Total

200

750

50

1.000

8. PROPOSTA
Atesos el motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació del servei de
creació, producció, edició i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia
per a les xarxes socials del Monestir de Pedralbes, per un import total de licitació de 48.400
euros IVA inclòs, dels quals 40.000,00 euros són pressupost net i 8.400,00 euros són en
concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a l’assignació pressupostària del programa 33617 i
econòmic 21601 del pressupost, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen,
mitjançant un procediment obert.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Anna Castellano Tresserra, Cap de Departament, el dia 24/10/2019 a les 14:43, que informa;
Sr/Sra Carlos Vicente Guitart, Director, el dia 24/10/2019 a les 15:34, que informa.

