PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE GENERACIÓ,
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE CONTINGUTS TRANSVERSALS ESPECÍFICS AL WEB
XARXANET.ORG - LOT 2 (CONTINGUTS TRANSVERSALS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE
LES ENTITATS EN PROJECTES DE DIMENSIÓ COMUNITÀRIA)
Exp. Núm.: BE-2018- 3333
Lot 2: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts transversals sobre la
participació de les entitats en projectes de dimensió comunitària
Procediment : Obert
Import de sortida (IVA exclòs): 18.954,00 €
IVA aplicable 21%: 3.980,34 €
Import amb IVA: 22.934,34 €
Termini d’execució: de l’1 de gener de 2019, o des de la signatura del contracte si fos posterior,
fins al 31 de desembre de 2019

Ofertes presentades:


Colectic, SCCL

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORATS:
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): la puntuació màxima serà
de 45 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte,
tenint en compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en
funció de les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
1.1 Proposta tècnica del projecte (fins un màxim de 45 punts):
•

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins un màxim 30 punts). Es valorarà
o la idoneïtat de la proposta de continguts: es valorarà la proposta de continguts
per la seva transversalitat (fins un màxim de 4 punts) des del punt de vista
sectorial; per l’interès temàtic (fins un màxim de 4 punts) pel sector d’acord
amb el seus reptes; i per la seva naturalesa innovadora (fins un màxim de 4
punts). Total màxim 12 punts.
o la proposta de gestió de generació dels continguts Es valorarà positivament la
proposta organitzativa del treball per a la prestació del servei que comporti un
alt compromís de generar continguts a través del contacte presencial amb les
entitats i el treball de camp on es desenvolupen les accions de les entitats (fins
un màxim de 10 punts).
o

la diversitat de formats i tipologia de contingut (fins un màxim de 8 punts),
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Es valorarà la proposta de diversificació de formats dels continguts,
valorant positivament la proposta de formats audiovisuals dels
continguts (fins un màxim de 4 punts).



Es valorarà la proposta d’incrementar el nombre de continguts
especials (reportatges, entrevistes i llistats) en còmput anual, atorgantse fins un màxim de 4 punts d’acord amb els barems següents





•

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un màxim 10
punts).
Es valorà la proposta de pla de difusió i dels impactes comunicatius previstos, valorant
positivament la proposta vinculada a la difusió a través de les xarxes socials, per tal de
fer arribar la informació del servei i de la plataforma a un major i més divers nombre de
persones, d’acord amb els següents barems:
o
o

•

Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al 10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15%: 4 punts

Quantitat i la qualitat de la proposta (Màxim 5punt)
Abast territorial i sectorial (Màxim 5p)

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins un màxim de 5 punts).
Es valorarà la proposta d’interacció i col·laboració amb la resta d’agents que participen
en el projecte global xarxanet.org.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim
de 55 punts
2.1 Oferta econòmica (fins a 55 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora

OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es considerarà una oferta en presumpció d’anormalitat, als efectes de l’article 149 de la LCSP,
quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï un 10% per
damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats del conjunt de
totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui per sota de la
mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada l’oferta en presumpció d’anormalitat quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons conveni laboral
del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, més els costos derivats de la
legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i
salut en el treball.

ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS
1.1 Proposta tècnica del projecte (fins un màxim de 45 punts):
•

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins un màxim 30 punts). Es
valorarà
o la idoneïtat de la proposta de continguts: es valorarà la proposta de
continguts per la seva transversalitat (fins un màxim de 4 punts) des del
punt de vista sectorial; per l’interès temàtic (fins un màxim de 4 punts) pel
sector d’acord amb el seus reptes; i per la seva naturalesa innovadora
(fins un màxim de 4 punts). Total màxim 12 punts.

Colectic presenta la següent proposta:
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Presenta una proposta que inclou els criteris de transversalitat, interès temàtic i naturalesa
innovadora.
En relació amb la transversalitat, Colectic defineix els eixos temàtics sota el criteri de la
participació de les entitats en projectes de dimensió comunitària i defineix aquests eixos
temàtics: xarxes ciutadanes, participació associativa i de voluntariat, igualtat de gènere,
respecte d’identitat i orientació sexual, consum responsable, desigualtats i pobresa, cultura de
la pau, drets humans, economia solidària, convivència i iniciatives ciutadanes. (3 punts)
Pel que fa a l’interès temàtic, Colectic proposa vincular els continguts en dos eixos; l’interès i la
rellevància per al tercer sector mitjançant aquests mecanismes que destaquem: la detecció de
necessitats de les entitats a partir dels contactes continuats amb altres entitats i el seguiment
actiu de l’activitat dels àmbits associatius catalans. (2 punts)
Quant a la naturalesa innovadora, es proposa presentar entitats o projectes destacats de
l'àmbit de participació ciutadana i comunitària, que tinguin impacte més enllà de la seva realitat
concreta, o siguin exemples de bones pràctiques i d'innovació. A més a més, es proposa
col·laborar amb l'estratègia de comarca protagonista, elaborar continguts educatius i relatar
experiències d’actes importants de participació. (3 punts)

Idoneïtat de la proposta de continguts (màxim 10 punts)

Colectic

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3 punts

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

2 punts

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

3 punts

Total:

8 punts
o

la proposta de gestió de generació dels continguts: Es valorarà
positivament la proposta organitzativa del treball per a la prestació del
servei que comporti un alt compromís de generar continguts a través del
contacte presencial amb les entitats i el treball de camp on es
desenvolupen les accions de les entitats (fins un màxim de 10 punts).

Colectic presenta la següent proposta:
D’entrada, Colectic presenta i descriu un equip de tres persones: un periodista, un periodista
digital i una coordinadora. A més a més, en els annexos inclou els currículums de cadascun
dels professionals. Així mateix, defineix les tasques de l’equip agrupades en aquestes línies:
cercar i filtrar informació sobre l’àmbit comunitari, detectar i cercar continguts disponibles a
altres espais, generar continguts sobre experiències i bones pràctiques i fer la màxima difusió
dels continguts.
Pel que fa al contacte amb les entitats i el treball de camp, Colectic proposa tasques proactives
de dinamització per mantenir i crear nous vincles amb el projecte mitjançant: els espais de
col·laboració de les entitats de segon grau i les xarxes d’entitats, la identificació d’entitats
estratègiques de diferents àmbits i la cerca de persones de gran reconeixement en el sector.
Empresa
Colectic

Puntuació
8
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o

la diversitat de formats i tipologia de contingut (fins un màxim de 8
punts),


Es valorarà la proposta de diversificació de formats dels
continguts, valorant positivament la proposta de formats
audiovisuals dels continguts (fins un màxim de 4 punts).



Es valorarà la proposta d’incrementar el nombre de continguts
especials (reportatges, entrevistes i llistats) en còmput anual,
atorgant-se fins un màxim de 4 punts d’acord amb els barems
següents
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al 10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15%: 4 punts






Colectic presenta la següent proposta:
En relació amb la proposta de la diversificació de continguts, proposen augmentar el nombre de
lectors i arribar a moltes entitats mitjançant la narrativa transmèdia. Aquesta narrativa consisteix
a explicar la mateixa història de forma diferent i en diferents mitjans. El procés de redacció
inclou la preparació de material il·lustratiu, vídeos, podcasts i infografies. Especialment, la
cerca o elaboració de material multimèdia per als recursos i continguts especial, com
l’elaboració de peces de videotutorial per facilitar el procés d’aprenentatge i el vídeo en les
entrevistes. (3 punts)
Pel que fa a la proposta d’incrementar el nombre de continguts especials (reportatges,
entrevistes i llistats) garanteixen l’augment superior a un 15%. (4 punts)

Diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim
de 8 punts)

Colectic

Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

3 punts

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)

4 punts

Total:

7 punts

•

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un màxim 10
punts).
Es valorà la proposta de pla de difusió i dels impactes comunicatius previstos,
valorant positivament la proposta vinculada a la difusió a través de les xarxes
socials, per tal de fer arribar la informació del servei i de la plataforma a un major
i més divers nombre de persones, d’acord amb els següents barems:
o
o

Quantitat i la qualitat de la proposta (Màxim 5 punts)
Abast territorial i sectorial (Màxim 5 punts)

Colectic presenta la següent proposta:
En relació amb la difusió i la promoció de Xarxanet, Colectic proposa les següents estratègies:
la difusió per àmbit associatiu, la difusió en el territori, el foment de la participació i la
dinamització virtual i externa en línia.
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En primer lloc, en la difusió per àmbit associatiu es contraposa la classificació del nombre de
les entitat jurídiques registrades al Departament de Justícia amb la classificació que proposa el
Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya en cinc àmbits: ambiental,
cultural, comunitari, social i internacional. Per tant, el pla de treball que es proposa és; d’una
banda, difondre i dinamitzar actuacions del tercer sector comunitari rellevants de cada un dels
5 àmbits associatius definits al PNAV i; d’altra banda, fer arribar la informació de l’àmbit
comunitari a tots els àmbits del tercer sector. (4 punts)
En segon lloc, en la difusió de l’àmbit territorial es proposa difondre les actuacions del tercer
sector comunitari de tot el territori català en l’àmbit local, comarcal i fer arribar aquesta
informació a les entitats, persones voluntàries i la ciutadania.
Es valora positivament, que l’entitat proposi els seus canals de comunicació propis: Facebook
Colectic, perfil de Twitter @colectic, perfil de Twitter @ravalnet i Instagram @colectic_coop. (4
punts)

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins
un màxim 10 punts).
- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5
punts)

Colectic
4 punts

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4 punts

Total:

8 punts

•

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins un màxim de 5 punts)

Es valorarà la proposta d’interacció i col·laboració amb la resta d’agents que participen
en el projecte global xarxanet.org
Colectic presenta la següent proposta:
Participar en els espais de coordinació específics del projecte (consell de redacció, reunions de
responsables, reunions de tècnics, reunions d’avaluació) i proposa generar tants espais
presencials o virtuals com siguin necessaris per al bon desenvolupament de Xarxanet. A més a
més, proposen col·laborar amb experts en diferents temes claus per posar-ho a disposició del
projecte.

Empresa
Colectic

Puntuació
4
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QUADRE RESUM CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
Colectic

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)
subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

23

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

2

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

3

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)

8

8

- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)

7

Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

35

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim de 55
punts
2. Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Quadre resum sobre la puntuació de les ofertes econòmiques. Màxim 55 punts
Licitador
Colectic, SCCL

Oferta sense IVA
18.590,04€

Puntuació
55
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QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B) I DELS CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
Colectic

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)
subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

23

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

2

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

3

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)

8

- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)
Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

8
7

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Import de sortida (IVA exclòs): 18.954,00 €
Percentatge de baixa

35
18.590,04€
1,92%

Puntuació criteris quantificables de forma automàtica (màxim 55 punts)

55

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI VALOR I QUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENT (màxim 100 punts)

90 punts

L’oferta no compleix els requisits per ser considerada com anormalment baixa, d’acord amb els
criteris previstos al plec de clàusules administratives particulars.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA AMB LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU:
Nom de l’empresa: Colectic SCCL
Import ofert màxim sense IVA: 18.590,04€
21% d’IVA: 3.903,91€
Import ofert màxim, IVA inclòs: 22.493,95€
Termini d’execució: De l’1 de gener, o des de l’endemà de la signatura del contracte si fos
posterior, fins al 31 de desembre de 2019.
Termini de garantia: 1 mes

Barcelona, 8 de juliol de 2019

CPISR-1 C Eva
Maria Ribera
Sendra

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Eva
Maria Ribera Sendra
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament de Treball Afers Socials i
Famílies, ou=Direcció General d'Acció
Cívica i Comunitària, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=Ribera Sendra, givenName=Eva
Maria, serialNumber=40970134G,
cn=CPISR-1 C Eva Maria Ribera Sendra
Fecha: 2019.07.09 11:27:46 +02'00'

Eva Ribera i Sendra
la cap de Servei de Promoció
de l’Associacionisme i el Voluntariat

Signat digitalment per
CPISR-1 C Bernat Valls Fuster
Data: 2019.07.09 12:35:40
+02'00'
Vist i plau,
Bernat Valls i Fuster
Director general d’Acció Cívica i
Comunitària
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ANNEX
QUADRE RESUM PUNTUACIONS
CONCTRACTE DELS SERVEIS DE GENERACIÓ, GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE
CONTINGUTS TRANSVERSALS ESPECÍFICS AL WEB XARXANET.ORG (BE-2018-3333)
LOT 2 (CONTINGUTS TRANSVERSALS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS EN
PROJECTES DE DIMENSIÓ COMUNITÀRIA)
Colectic

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)
subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

23

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

2

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

3

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)

8

- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)
Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

8
7

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Import de sortida (IVA exclòs): 18.954,00 €
Percentatge de baixa

35
18.590,04€
1,92%

Puntuació criteris quantificables de forma automàtica (màxim 55 punts)

55

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI VALOR I QUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENT (màxim 100 punts)

90 punts
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