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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONFIGURACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES RELATIU AL SERVEI DE COMUNICACIÓ PER A LA
DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL DE SITGES
Expedient 2020/CONT/04

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars
al mercat.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de la
Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP), corresponents a un
contracte de serveis.
Aquesta contractació inclou prestacions de caràcter intel·lectual, donat que té per
finalitat definir l’estratègia global comunicativa del Consorci del Patrimoni de Sitges
(d’ara endavant, CPS) i la creació, producció i difusió dels continguts adients per al seu
desenvolupament.
3) Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació
S’ha considerat oportú incloure en el contracte les consideracions socials i
mediambientals següents:
-

Consideracions de tipus social com a condicions especials d’execució que tenen
per finalitat el compliment dels convenis col·lectius i eliminar les desigualtats
home i dona.

-

Consideracions que tenen per finalitat afavorir la conciliació del treball i la vida
familiar.

-

Consideracions que tenen per finalitat afavorir la formació en el lloc de treball.
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4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè beneficiaria a l’estratègia
comunicativa del CPS que l’empresa que presta el servei tingui, per una banda, la visió
global de l’estratègia de comunicació del CPS i, per una altra, la capacitat de fer-la
operativa amb el disseny, creació, producció i difusió dels continguts que la
desenvoluparan. En el mateix sentit ho justifica l’exigència del disseny i aplicació d’un
sistema de seguiment i avaluació des de l’inici de la prestació del servei per a la millora
continua del servei de comunicació i el control dels resultats obtinguts en aplicació de
l’estratègia comunicativa al CPS.
5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans personals i
materials de què disposa el CPS són insuficients per poder prestar el servei
correctament, motiu pel qual és necessari contractar una empresa per dur-los a terme.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part del CPS, sinó únicament i exclusivament la
contractació de la prestació d’un servei per les raons exposades en l’acte d’Inici i per no
disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l’extinció del contracte no es produirà cap
consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a
personal propi del CPS.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert, perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
7) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4 c) i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri

Ponderació

Tipus criteri

Criteri 1: Pla de treball,
metodologia i equip de treball

34%

Judici de valor

Criteri 2: Millores

17%

Automàtic

Criteri 3: Preu

49%

Automàtic
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La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:


Preu: aconseguir el preu més adequat en coherència amb la proposta tècnica i
així el CPS podrà disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis
a la ciutadania en l’àmbit de la cultura, el patrimoni artístic i l’art.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del
criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que
es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i
consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui
assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel
Decret núm. 6319, de 21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.



Qualitat i coherència de la proposta tècnica: aconseguir una prestació de serveis
d’excel·lència adequada als objectius i activitats del CPS. El servei de
comunicació del CPS que es vol contractar ha de permetre la difusió del
patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general,
que és un dels objectes del CPS d’acord amb el punt 1.1.a dels Estatuts vigents.

8) Dades econòmiques del contracte
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal de
85.849,50 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost IVA exclòs

21 % IVA

70.950,00 €

14.899,50 €

i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:
COSTOS DIRECTES
Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues
socials), costos de cobertura d’absentisme, servei de
vigilància de la salut i assegurança per accidents de treball,
dietes i desplaçaments).

62,50%

COSTOS INDIRECTES
(despeses generals, coordinació i direcció)

37,50 €
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El pressupost es desglossa en els conceptes següents:
-

-

-

-

Per la definició i implementació del “Pla Estratègic de Comunicació del CPS” i
dels “Plans Operatius anuals del CPS”:


Elaboració i redacció dels documents



Seguiments dels plans



Reunions de coordinació i seguiment



Comunicació interna i formació

Per la creació de continguts per a la difusió de les activitats del CPS:


Redacció documents



Fotografies



Peces audiovisuals



Manteniment i elaboració de continguts (web, App i similars)



Elaboració Butlletí, newsletter o similar

Per a la difusió d’aquests productes mitjançant suports on line i off line:


Planificació tàctica en la reserva i contractació d'espais publicitaris



Seguiment de l'emissió i difusió de les campanyes i mesura dels resultats



Gestió de la publicitat permanent o periòdica del CPS



Lliurament d'originals o còpies



Seleccionar els continguts elaborats, fer els contactes amb les TV i ràdios i
vetllar per l’èxit de les emissions segons els calendaris i horaris pactats.



Publicar i difondre els actes i l’activitat del CPS en formats digitals



Enviament periòdic d’informació sobre l’activitat del CPS

Per al seguiment i avaluació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS:


Recollida informació i elaboració d’indicadors



Seguiment presencial i telemàtic

-

Per a la creació de continguts per a la difusió de les activitats del CPS en funció
de necessitats sobrevingudes.

-

Per a les despeses de producció de continguts que siguin autoritzades pel CPS.
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L’estructura pressupostària s’ha elaborat en funció de la previsió del nombre d'hores
anuals, perfils i càrregues de feina, conforme a les tasques assenyalades en el plec de
prescripcions tècniques.
El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el conveni col·lectiu de treball del sector
d'empreses de publicitat aplicable a l'activitat objecte del contracte (codi de conveni
nº99004225011981, BOE nº35, de 10 de febrer de 2016) i la Resolució de 17 de juliol
de 2019, de la Direcció General de Treball, que publica la revisió i taula salarial per al
2019 del dit conveni col·lectiu estatal per a les empreses de publicitat.
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 141.900,00 €, IVA exclòs, d’acord anb el
següent detall:
Pressupost (vigència inicial de 2 anys)

70.950,00 € IVA exclòs

Possible pròrroga (2 anys)

70.950,00 € IVA exclòs
141.900,00 € IVA exclòs

9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se
a la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del
contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:
Medis d’acreditació

Finalitat

Solvència
econòmica

Assegurar que les empreses tenen
Volum anual de negocis per un
la dimensió mínima necessària per a
import mínim de 106.000,00 €
fer-se càrrec del contracte

Solvència
tècnica

Relació dels serveis o treballs Assegurar que les empreses tenen
principals per un import anual la dimensió mínima necessària per a
mínim de 49.000,00 €
fer-se càrrec del contracte
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Indicació de la part del
contracte a subcontractar

Aquelles tasques o àmbits de
coneixement que per la seva
especificitat calgui subcontractar a
un/a professional expert per tal que
doni resposta a les necessitats
detectades en la creació i producció
dels continguts per a la difusió de les
activitats del CPS.

Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre
a adscriure, com a mínim, els mitjans següents:
Finalitat

Compromís
d’adscripció de
mitjans personals

L’empresa contractada haurà de
disposar dels recursos humans i
tècnics necessaris per poder
assumir el servei objecte del
contracte els 365 dies de l’any,
les 24 hores del dia i amb
disponibilitat per estar de forma
presencial al municipi de Sitges
si la cobertura de la difusió de les
activitats del CPS així ho
requereixen, especialment si són
de
caire
urgent
i/o
sobrevingudes.
L’equip dedicat a la prestació del
servei del present contracte
haurà de tenir coneixements i
experiència professional solvent i
amb un nombre suficient per
assumir
les
tasques
encomanades
(mínim
2
persones).
Les titulacions universitàries que
es
valoraran
són
les
corresponents a les branques de
comunicació,
periodisme
o
similar.

Garantir que el personal
destinat a la prestació del
servei té una formació
acadèmica
i/o
una
experiència professional
en plans estratègics i
operatius
de
comunicació, així com en
la creació de continguts
per
a
la
difusió
d’activitats, especialment
les relatives al patrimoni
cultural, històric, artístic i
de l’art en general.
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Compromís
d’adscripció de
mitjans materials

L’empresa contractada haurà de Garantir la qualitat dels
disposar dels recursos materials productes elaborats.
habituals en un despatx o
consultoria
dedicat
a
la
comunicació i la publicitat:
ordinadors, telèfons, mitjans
adequats per crear material
gràfic i audiovisual, programari i
maquinari adient, entre d’altres.

Les formes d’acreditar la solvència seran les següents:
1. Per a l’experiència professional


Relació dels principals serveis prestats d’igual o similar naturalesa a la de
l’objecte del present contracte en el curs de com a màxim, els tres darrers
anys, en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, púbic o privat,
dels mateixos.



Certificat emès per la persona/entitat competent, en el qual figurin les
funcions concretes desenvolupades i el temps de durada de les mateixes.

2. Per a la formació


Currículum professional i de la formació acadèmica.



Presentació dels títols i diplomes emesos per les institucions formatives
corresponents.

10) Condicions especials d’execució
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials,
laborals i d’igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l’execució del
contracte als efectes de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que
acrediti el seu compliment, especialment les obligacions relatives al compliment del
pagament del salari, ja que en cas de denúncia dels representants dels treballadors pot
ser causa de resolució contractual d’acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i
212.1, segon paràgraf, de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de clàusules socials aprovades per
Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara que
no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a l’objecte
del contracte, en virtut del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a l’article
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145.6 i d’acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos Contractuals
que fa una interpretació àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del contracte”.
Així doncs, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen
les condicions especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

L'empresa contractista ha de garantir la
afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores destinades a
l'execució del contracte.

Garantir el respecte dels drets
laborals bàsics.

L’empresa contractista ha de garantir el
pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte.

Garantir el respecte dels drets
laborals bàsics

L’empresa contractista ha de garantir que el
salari de les persones adscrites a l’execució
del contracte siguin iguals per a dones i
homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents.

Garantir el respecte dels drets
laborals bàsics i eradicar la
discriminació que pateixen les dones
en diversos àmbits.

L'empresa es sotmet a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació es
considera essencial.

Garantir la protecció de les dades
tractades

11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga
per la mateixa durada, que és el que es considera adequat per a l’execució correcta del
contracte pels motius següents:
El primer producte a elaborar en el marc d’aquest contracte és el “Pla estratègic de
comunicació del CPS” en el qual es demana definir una estratègia a 4 anys vista, amb
una concreció per als dos (2) primers anys i amb la previsió d’una revisió per a dos (2)
anys més si es prorroga el contracte.
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Es considera que amb una prestació de serveis durant un termini de dos anys (amb la
possibilitat de prorrogar per 2 anys més) es permet desenvolupar tot el Pla estratègic de
forma homogènia i serà més factible aconseguir els objectius definits i aprovats.
En cas de pròrroga, caldrà presentar, a l’inici de la mateixa, l’actualització del “Pla
estratègic de comunicació del CPS” amb els objectius estratègics fins a la
finalització del període de la pròrroga aprovada.
Així mateix, el seguiment i l’avaluació dels resultats requereix el desenvolupament de
totes les actuacions programades, en el marc del “Pla estratègic de comunicació del
CPS”, per fer una bona anàlisi dels resultats obtinguts.
Per altra banda, es considera que el preu fixat per realitzar les tasques objecte del
contracte és adequat al mercat per un període de 2 anys.
12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article
158 de la LCSP.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 107 de la LCSP.
15) Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que la prestació
del servei s’esgota amb la prestació.
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article
103 de la LCSP.
17) Penalitats
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats pel
compliment defectuós o incompliment parcial del contracte.
Caldrà considerar:
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L’incompliment de calendaris de lliurament. Podrà suposar una penalitat de fins
el 10% de descompte en la factura corresponent.



L’incompliment del compromís de supervisió de la qualitat dels productes a
lliurar. Podrà suposar una penalitat de fins el 10% de descompte a la xifra total
del present contracte i d’acord amb els barems indicats al punt 2.6 del PCAP:.

18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
19) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació en els termes de l’article 215 de
la LCSP.

Sitges,
El director-gerent (e.f.)

