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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ I INSERCIÓ DE
PUBLICITAT INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars
que regulen aquesta licitació es poden consultar al perfil del contractant de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Amposta.
1. Objecte del contracte
2. Descripció dels serveis
3. Condicions d’execució
3.1. Equip humà mínim necessari
3.2. Fonts d’informació bàsiques del sector requerides pel contracte
4. Obligacions de l’empresa adjudicatària
5. Gestió del servei i terminis
6. Formes d’intermediació
7. Forma de pagament
7.1. Conceptes
7.2. Documents justificatius
1. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de planificació, negociació i
inserció de publicitat en els mitjans de comunicació de les campanyes de l’Ajuntament
d’Amposta. La finalitat és establir preus unitaris màxims i descomptes sobre tarifa mínims
dels diversos espais en els mitjans i suports detallats en el model d’oferta econòmica del
plec de clàusules administratives particulars, així com la fixació del càrrec d’agència màxim
aplicable durant el contracte.

2. Descripció dels serveis
Els serveis que portarà a terme l’empresa adjudicatària són:
Planificació de mitjans. Assessorament estratègic i proposta tàctica amb els
mitjans i suports adequats per assolir els objectius definits pel Gabinet de Premsa i
Protocol de l’Ajuntament d’Amposta en els seus brífings. Aquesta recomanació
haurà d’incloure conceptes el cronograma de les insercions, els formats a emprar,
les modalitats de compra més convenients i altres detalls tàctics.
Entenem per mitjans tant els convencionals com premsa (sigui quina sigui la
periodicitat), ràdio i televisió, així com també els mitjans digitals i els mitjans
exteriors. Entenem per suport cadascun dels títols que integren els mitjans: les
diverses capçaleres en el mitjà imprès, les diverses plataformes, webs o xarxes
socials en el mitjà digital, les diverses cadenes en els mitjans televisió i ràdio i les
diverses modalitats del mitjà exterior (com tanques, autobusos, opis...).
Aquesta recomanació s’haurà de justificar mitjançant criteris quantitatius i/o
qualitatius, com les dades d’abastament estimades (audiència, cobertura, afinitat i
altres mètriques) a través de les fonts d’estimació d’audiències requerides pel
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contracte i detallades al punt 3.2 d’aquest plec o, en cas de no tenir-ne, a través
dels estudis propis o dels mateixos mitjans i suports.
Negociació de preus i condicions dels espais publicitaris. L’empresa
adjudicatària haurà de negociar els millors preus/descomptes, estant al dia del pols
del mercat i, en qualsevol cas, aplicar com a mínim els descomptes, o com a màxim
els preus detallats en l’oferta econòmica de l’annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
Contractació i gestió dels espais publicitaris. Contractació dels espais
publicitaris de les campanyes, prèvia aprovació del Gabinet de Premsa i Protocol de
l’Ajuntament d’Amposta. L’adjudicatària també serà l’encarregada de gestionar el
lliurament del material necessari per a les insercions seguint les especificacions
tècniques, dates de lliurament, etiquetatges i activació.
Seguiment i control dels espais publicitaris durant la campanya. Amb l’objectiu
de verificar la correcta publicació (ubicació, qualitat i millora de resultats) de
cadascuna de les diferents insercions, siguin espais impresos, falques, espots,
impressions, clics, visionats o qualsevol de les formes possibles, l’adjudicatària
haurà de fer control dels espais publicitaris. S’haurà de reportar els resultats
durant les campanyes a fi i efecte de poder reaccionar davant de qualsevol
incidència o canvi, treballant en col·laboració amb el Gabinet de Premsa i Protocol
de l’Ajuntament d’Amposta.
Informes i tancaments de campanya: Presentació d’un document de tancament
que reculli els resultats i els detalls de la campanya final, comparat amb la
campanya aprovada, incloent-hi els possibles canvis i la justificació d’aquests.
Enviament trimestral d’informes de facturació, desglossada per mesos / mitjans /
suports i campanyes. Aquest document ha de ser un punt de partida per les
campanyes següents, aportant conclusions i aprenentatge.

3. Condicions d’execució
3.1. Equip humà mínim necessari
L’empresa adjudicatària, per a l’execució del contracte, haurà de posar a disposició de
l’Ajuntament d’Amposta un equip amb titulació superior o experiència acreditada en
l’objecte del contracte, format per:
•

Un director o cap de planificació amb un mínim de tres anys d’experiència
estant a càrrec d’un equip de planificadors.

•

Un planificador de mitjans sènior amb un mínim de sis anys d’experiència
en la planificació multimèdia tant en els mitjans offline com en els mitjans
online (incloent-hi les diferents disciplines d’aquests: social media,
cercadors, programàtica, etc.).

No és imprescindible que el mateix professional tingui experiència en totes les àrees, però
sí que s’haurà de disposar de professionals per a cobrir-les totes en cas de necessitat.
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Aquest equip (director o cap, i planificador sènior) serà l’interlocutor directe amb el Gabinet
de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta i qui coordinarà altres eventuals
professionals de l’empresa adjudicatària.
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant una declaració responsable i el currículum
vitae dels professionals designats. Detallant les titulacions acadèmiques, el càrrec que
desenvolupa actualment, els anys d’experiència, la/es empresa/es on ha treballat i els
clients més rellevants pels que ha treballat o treballa.
3.2. Fonts d'informació bàsiques del sector requerides pel contracte
L’empresa adjudicatària haurà de tenir contractades les següents fonts d’informació i el
seu software corresponent per tal de desenvolupar el servei de planificació, seguiment i
control de les campanyes:

•
•
•
•
•

OJD i PGD (tirades i difusions del mitjà imprès)
EGM (audiències dels mitjans)
Kantar Media (audiències de televisió)
Geomex (audiències del mitjà exterior)
Comscore (audiències del mitjà digital)

En cas que durant la vigència del contracte alguna de les fonts anteriors desaparegui,
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar una altra font del mercat per tal de poder seguir
donant la informació de la font desapareguda.

4. Obligacions de l’empresa adjudicatària
L'empresa adjudicatària, durant la durada del contracte té l’obligació d’aplicar com a mínim
els descomptes i com a màxim els preus presentats a l’oferta econòmica, sens perjudici de
poder millorar-los. Així mateix tindrà l’obligació d’aplicar els descomptes estacionals o
abaixades de tarifes o preus dels diferents suports sempre que resulti econòmicament
més avantatjós.

5. Gestió del servei i terminis
El Gabinet de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta, com a àrea promotora del
contracte, farà les peticions de planificació de les campanyes i serveis establerts en aquest
plec a l’empresa adjudicatària amb les dades necessàries i/o annexant brífings específics,
preferentment mitjançant correu electrònic.
L’empresa adjudicatària trametrà la planificació i els altres termes requerits en l’encàrrec,
preferentment també per correu electrònic, en el termini màxim de 5 dies, a excepció dels
casos en què s’especifiqui un termini més curt o ampli a comptar des de la recepció del
correu electrònic.
El Gabinet de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta remetrà la conformitat de la
planificació i el pressupost, si s’escau, amb les esmenes o correccions que es considerin
convenients. També trametrà les creativitats i materials necessaris per a la realització de
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cada campanya segons especificacions de l’empresa adjudicatària.
En acabar cada campanya, l’empresa adjudicatària remetrà al Gabinet de Premsa i Protocol
de l’Ajuntament d’Amposta un informe de tancament. Aquest informe hauria d’incloure el
detall dels serveis executats, incloent-hi els possibles canvis produïts des de la planificació i
les justificacions corresponents per tal de motivar els canvis eventuals amb relació a la
planificació aprovada.

6. Formes d’intermediació
D’acord amb aquest plec, el Gabinet de Premsa i Protocol de l’Ajuntament d’Amposta
contractarà la inserció de publicitat a través de l’empresa adjudicatària del present
procediment, qui facturarà el cost del suport més el càrrec d’agència corresponent, segons
els preus màxims o els descomptes mínims de l’oferta econòmica presentada.
L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de negociar i contractar directament els serveis
objecte d'aquest contracte amb determinats suports, de manera excepcional i motivada,
atenent circumstàncies o fets puntuals i/o imprevistos que no poden formar part d’una
planificació prèvia, sense que aquesta negociació i/o contractació generi cap despesa en
concepte de càrrec d’agència, a través dels procediments estipulats per la Llei de
Contractes del Sector Públic.

7. Forma de pagament
El pagament d’aquest contracte es farà efectiu en funció dels serveis reals executats. Les
factures s’emetran en finalitzar cada acció i sempre que l’empresa adjudicatària hagi
presentat el seguiment de la campanya, comprovant la correcta inserció de la publicitat.
Les factures s’han de presentar en format electrònic a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament d’Amposta.

7.1. Conceptes
A les factures dels serveis prestats, s’haurà d’especificar els següents conceptes:

•
•
•
•
•
•
•

Campanya.
Mitjà i suport on s’ha inserit la publicitat amb la data d’aparició de la
inserció/insercions.
Format de la inserció/insercions.
Preu brut segons tarifa vigent del suport.
Descompte aplicat segons l’oferta presentada i resultat d’aplicar el descompte.
Càrrec d’agència oferta a la licitació i resultat d’aplicar aquest càrrec.
IVA vigent i resultat d’aplicar l’IVA
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7.2. Documents justificatius
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’aportar els justificants que tingui al seu abast, sigui
per les fonts del mercat contractades o per les acreditacions pròpies dels mitjans, o dels
servidors externs, com a comprovants de les insercions portades a terme en els diferents
mitjans i suports.
Amposta, a data de la signatura.
CAP DE PREMSA I PROTOCOL

Vanesa Adell Ferré.
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