Expedient C 03/2018

Servei/Departament de Turisme
Informe de necessitats contractuals

Identificació de l’expedient
Expedient número C 01/2019, relatiu a la contractació del servei de dinamització de les xarxes socials i
seguiment i avaluació de les campanyes de comunicació i promoció de les Muntanyes de la Costa Daurada
fetes des d’aquests mitjans.

Fets
Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin necessaris per complir i dur a terme
els seus fins institucionals. A aquest efecte, és necessari que es detalli la naturalesa i extensió de les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.

Fonaments de dret
De conformitat amb 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, (d’ara endavant LCSP), correspon determinar amb precisió
la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, que són les següents:

1. Necessitat i idoneïtat del contracte. (articles 28, 63.3a, 116.1, 116.4e LCSP)
A través de la marca turística “Muntanyes de la Costa Daurada” es pretén dinamitzar econòmicament els
municipis dotant-los d’una base a partir de la qual desenvolupar el seu sector turístic, que esdevindria el sector
estratègic de dinamització de la zona.
En aquest marc d’actuació durant els darrers anys s’ha estat desenvolupant un important esforç de promoció
i comunicació de la nostra marca turística a través de la pàgina web www.muntanyescostadaurada.cat i a
través dels perfils que Muntanyes de la Costa Daurada té a les diferents xarxes socials; Facebook
(Muntanyes.delaCostaDaurada), Twitter (@MuntanyesCD) i Instagram (@MuntanyesCD). La intenció, en
definitiva, és la de potenciar la comarca com a destinació turística atractiva i de qualitat per tal de fer d’aquest
àmbit un dels pilars bàsics de desenvolupament econòmic i social a la comarca.
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2. Insuficiència de mitjans (serveis). (articles 63.3a,116.4f LCSP)
És necessari externalitzar aquest servei en tant que la majoria de tasques que requereix per a la seva execució
no és possible realitzar-les des del propi Consell Comarcal. El projecte consisteix, bàsicament en la
dinamització dels perfils que Muntanyes de la Costa Daurada té a les xarxes socials de Twitter, Facebook i
Instagram. El Consell Comarcal no disposa dels mitjans humans i tècnics, ni dels coneixements específics
suficients per a la l’execució dels serveis que es proposen dur a terme.
3. Consultes preliminars del mercat. (article 115 LCSP)
No s’han realitzat estudis previs de mercat o consultes al sector. En tant que s’ha executat, durant els darrers
anys, aquest servei amb diverses empreses, el Consell Comarcal té una línia d’actuació i unes metodologies de
màrqueting i dinamització de les xarxes socials a les que es vol donar continuïtat, sens perjudici que se’n
puguin posar en marxa d’altres més adequades i actualitzades.
4. Responsable del contracte. (article 62 LCSP)
El responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada és el tècnic
de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp, el Sr. Jordi Gomà.
5. Objecte del contracte. (article 99 LCSP)
És objecte del present expedient de contractació del servei de dinamització de les xarxes socials i seguiment i
avaluació de les campanyes de comunicació i promoció de les Muntanyes de la Costa Daurada fetes des dels
perfils d eles xarxes socials, incloent el transport i demés treballs necessaris per a la seva correcta execució.
6. Lots. (articles 99, 116.4g LCSP i 5 Dl 3/2016)
Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no és considera adequat la seva divisió en lots. En pro de la
bona execució del contracte es convenient que la dinamització de les xarxes socials, les fotografies i textos
que puguin incloure les diferents entrades i interaccions, les dugui a terme el mateix operador econòmic.
L’objecte del contracte no és fraccionable i constitueix una unitat funcional.
7. Codi CPV.
CPV: 79340000-9 publicitat
8. Durada. (article 29 LCSP)
12 mesos. No admissió de pròrrogues.
9. Subrogació en contractes de treball. (article 130 LCSP)
No procedeix en aquesta contractació.
10. Finançament. (articles 116.3, 117, DA3ª LSCP)
Partida del Pressupost on s’imputa la despesa: 2019.1.432.22617
11. Pressupost base de licitació. (article 100 LCSP)
Límit màxim de despesa:
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8.000,00 euros (amb IVA)
12. Valor estimat. (articles 101,116.4d)
19.835,25 € (sense IVA)
13. Revisió de preus. (article 103 LCSP)
En aquesta contractació no procedeix la revisió de preus.
14. Procediment d’adjudicació.(articles 116.4a, 131)
El procediment d’adjudicació serà obert.
15. Tramitació. (articles 116, 117, 119, 120 LCSP)
Ordinària.
16. Habilitació professional. (article 65.2 LCSP)
No es requereix una habilitació professional concreta
17. Solvència econòmica i financera. (articles 74, 87,116.4c)
L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l'empresari
s'efectuarà mitjançant l’aportació del volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims

disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior al valor estimat del contracte.
18. Solvència tècnica o professional.(articles 74, 88, 89, 90, 116.4c)
Es demana a les empreses que es presentin justificació de realització de treballs del mateix tipus o naturalesa
al que correspon l’objecte del contracte i s’acreditarà mitjançant una relació dels treballs principals efectuats
en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic
o privat i el requisit mínim serà que l’import anual acumulat sigui igual o superior al 70% del valor estimat del
contracte.
19. Classificació. (articles 74,77,116.4b)
La classificació no és exigible per als contractes de subministraments.
20.Variants. (article 142 LCSP)
No s’admet la presentació de variants.
21. Criteris d’adjudicació. (articles 116.4c, 145, 146 LCSP)
Criteris avaluables de forma automàtica:
1. Idiomes de més, a part dels obligatoris català i castellà, en que es faran les publicacions a les Xarxes
Socials: De 0 a 5 punts (2,5 punts per idioma).
2. Nombre de fotografies pròpies que es publicaran setmanalment a més a més de les dues obligatòries:
De 0 a 5 punts (1 punt per fotografia).
3. Oferta econòmica: De 0 a 10 punts. La puntuació serà proporcional a la baixa global ofertada i es
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calcularà en els termes següents:
Al preu més econòmic se li dona la màxima puntuació, és a dir 10 punts.
La resta d’ofertes obtenen la puntuació proporcionalment:
Preu més baix x 10
= puntuació
Preu de l’oferta que es calcula
En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el preu
ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos als arts. 85 i 86 del RGLCAP.
22.Comité d’experts-organisme tècnic especialitat. (article 146.2a LCSP)
Degut a que els criteris avaluables de manera automàtica són els únics que es tenen en compte per valorar les
propostes, no serà necessària la constitució d’un comitè d’experts o organisme tècnic especialitzat.
23. Modificacions del contracte. (articles 203, 204 LCSP)
No hi ha modificacions previstes per a aquest contracte.
24. Condicions especials d’execució.(articles 116.4c, 122.2,202, 217.1 LCSP)
19.1 Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part de
l’empresa contractista seran les següents:
a) La redacció de tot el contingut objecte de la prestació del servei es durà a terme tenint en compte
un llenguatge inclusiu i no sexista.
19.2 Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligacions essencials contractuals i el seu
incompliment serà causa de resolució del contracte segons el que estableix l’article 211 de la LCSP.
25. Obligacions contractuals essencials. (articles 76.2, 202, 211f LCSP)
L’empresa contractista està obligada a assistir a dues reunió mensuals de treball. Assistència presencial a les
reunions que se celebraran a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
26. Penalitat específiques. (articles 76.2, 192.1, 193.3, 202.3 LCSP)
S’establiran segons els articles 193 i 202 de la LCSP.
27. Causes de resolució. (article 211.1f LCSP)
Les causes de resolució són les establertes a l’article 211.1 i 306 de la LCSP.
28. Cessió del contracte. (article 214 LCSP)
No s’admet la cessió del contracte.
29. Subcontractació. (article 215, DA51 LCSP)
No s'admet la subcontractació de l'execució de prestacions del contracte.
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30. Repercussions econòmiques del contracte. (DA 3.3 LCSP)
Aquest contracte no comporta repercussions econòmiques col·laterals més enllà dels beneficis que pugui
produir a la destinació turística Muntanyes de la Costa Daurada i als diferents operadors i prestadors de serveis
turístics que hi desenvolupen la seva activitat.

Per això,
Proposo
A l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte, per ser necessari pel compliment i realització dels seus fins institucionals, per a la satisfacció dels
quals no es disposa dels mitjans propis adequats.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe.

Signat digitalment per:
Jordi Gomà Safont DNI 43723974P (AUT)
Data i hora:
24/01/2019 12:22:32

Jordi Gomà Safont
Tècnic de turisme
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