Informe justificatiu de la celebració d’un contracte
Unitat promotora: Secretaria General

Contracte: Contracte públic
Tipus: Serveis

Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Títol: Contractació de la creativitat d’una línia gràfica per als processos de
participació ciutadana i les seves corresponents adaptacions
Expedient: PTOP-2022-308

Import base
Valor estimat del
contracte (sense IVA)
Pressupost licitació
Termini d’execució

IVA

Import total

41.370,00 €
41.370,00 €
8.687,70 €
50.057,70€
7 mesos des de la data de formalització
del contracte i com a màxim fins al 31 de
desembre de 2022.

1. Justificació de la necessitat de contractar
El Gabinet Tècnic, adscrit a la Secretaria General del Departament, té assignades, tal com
estableix el Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de
Territori i Sostenibilitat (actualment, departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori), les competències en matèria de publicitat, informació i difusió, així com les
competències d’Impulsar i supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació del Gabinet
del Conseller, les actuacions de difusió externa del Departament pels diferents mitjans,
telemàtics o presencials, disponibles. També correspon al Gabinet Tècnic l’impuls i la
coordinació dels processos de participació ciutadana.

Les diferents secretaries i empreses del sector públic han traslladat al Gabinet Tècnic
els temes d’interès i benefici general així com els nous serveis i actuacions sobre els
quals cal informar la ciutadania durant l’any 2022.
Per altra banda, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, depenent de
la Secretaria de Territori i Mobilitat del Departament, inicia processos de participació de
forma majoritària d’ençà que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3a, del 17 de juny de 2017 va
declarar nul de ple dret el Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del
Centre Direccional de Cerdanyola, de Cerdanyola del Vallès per manca de participació.
La sentència estableix que “determinats plans directors urbanístics han d’estar
necessàriament supeditats als procediments de participació ciutadana i institucional”.
Els mitjans personals i materials del Gabinet Tècnic són insuficients per poder assumir
internament la realització del serveis objecte de la contractació, en els termes i
condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques. Per aquest motiu el
Gabinet Tècnic considera necessari, un cop valorada i desestimada la possibilitat

d’assumir el servei amb els recursos humans i materials propis, contractar
externament els serveis descrits.
2. Determinació del preu del contracte
a) Determinació del preu. Preus unitaris
El sistema de determinació del preu és per preus unitaris. Els preus unitaris estimats
s’han obtingut a partir de preus de mercat i de l’experiència acumulada observant
pressupostos presentats a concursos de campanyes publicitàries amb unes
característiques similars a les requerides per a les campanyes objecte d’aquest
contracte. Els preus es troben detallats als següents quadres resum:
Preu unitari
màxim estimat
(IVA exclòs)

Concepte/servei a prestar
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un anunci gràfic
Preu per a la definició de la idea, conceptualització, i
creativitat d’un anunci display per a internet o per a les
xarxes socials
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un vídeo amb l’estètica de campanya per a
fer difusió (gif Photoshop)
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’una plantilla per a les presentacions
(PowerPoint)
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’una plantilla per fer informes (format Word)
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un tríptic
Preu per a la producció d’un original d’anunci gràfic i
màsters en obert
Preu per a la producció d’un anunci display per a
internet o per a les xarxes socials i màsters en obert
Preu per a la producció d’un vídeo amb l’estètica de la
línia gràfica per a internet, actes o xarxes socials i
màsters en obert
Preu per a la producció d’un tríptic en format digital i
arts finals per a imprimir i màsters en obert

600,00 €
600,00 €
600,00 €
300,00 €
200,00 €
600,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
10 % sobre
l’import total de la
campanya

Honoraris d’agència
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Concepte/servei a prestar
Preu per la conceptualització de la imatge del vídeo
(caràtula entrada, kairons, subtítols i caràtula de
tancament)
Preu per a la producció i edició d’una gravació d’una
activitat

Concepte/servei a prestar
Mitjà exterior: preu per a la producció d’una adaptació
del cartell
Mitjà imprès: preu per a la producció d’una adaptació
del tríptic
Mitjà internet: preu per a la producció d’una adaptació
de la creativitat dels anuncis als formats i mides display
habituals (robaplanes doble, megabaner, sky, etc.) per
a la seva inserció al mitjà internet i per als formats
bàsics de xarxes socials.
Mitjà internet: preu per a la producció d’una adaptació
del vídeo gif per fer difusió a les xarxes socials
Vídeo: preu per a la producció d’una adaptació del
vídeo del procés participatiu

Preu unitari
màxim estimat
(IVA exclòs)
300,00 €
2.000,00 €

Preu unitari
màxim estimat
(IVA exclòs)
100,00 €
200,00 €

100,00 €

100,00 €
150,00 €
Preu unitari
màxim estimat
(IVA exclòs)

Concepte/servei a prestar
Preu per a l’elaboració d’un manual que inclogui les
pautes de la línia gràfica, el sistema de com declinar la
línia gràfica general i l’explicació detallada de com s’ha
de dissenyar cada un dels productes que es detallen a
sota: mides, tipografies, distribució de continguts, etc.

1.500,00 €

b) Justificació del càlcul del pressupost de licitació:
Basant-nos en l’experiència prèvia, estimem que durant l’any 2022 les necessitats
creatives del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori en
campanyes per difondre i informar sobre processos de participació ciutadana seran les
que queden recollides en aquest quadre:
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Nombre
anual
estimat

Total màsters

Total
adaptacions

Total (màster +
adaptacions) +
manual

Creativitat i producció de
la imatge de campanya +
màsters en obert per a
futures
adaptacions/campanyes

1

4.070,00 €

7.500,00 €

11.570,00 €

Gravacions

14

28.300,00 €

Elaboració del manual
d’aplicació

1

1.500,00 €

Concepte

41.370,00 €
Per arribar a aquestes xifres hem aplicat els preus màxims unitaris esmentats
anteriorment:

Creativitat processos

Preu

Creativitat 1 anunci gràfic

600,00 €

Producció 1 anunci gràfic

200,00 €

Creativitat 1 anunci Internet

600,00 €

Producció 1 anunci Internet

200,00 €

Creativitat 1 vídeo

600,00 €

Producció 1 vídeo

200,00 €

Creativitat plantilla presentacions

300,00 €

Creativitat informe

200,00 €

Creativitat tríptic

600,00 €

Producció tríptic

200,00 €

Honoraris agència (10%)

370,00 €
4.070,00 €

Total

Concepte

Nre. adaptacions

Preu unitari

Total

Adaptacions cartell

3

100,00 € 300,00 €

Adaptacions tríptic

2

200,00 €

400,00€

Adaptacions estàndards per al mitjà
internet

50

100,00 €

5.000,00
€
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Adaptacions vídeo xxss

3

100,00 € 300,00 €

Adaptacions del vídeo per a fer
difusió

10

150,00 €

7.500,00
€

Preu total d'adaptacions

Concepte

1.500,00
€

Nre. gravacions

Preu unitari

Total

Conceptualització de la imatge del
vídeo (caràtula entrada, kairons,
subtítols i caràtula de tancament)

1

300,00 €

300,00 €

Producció i edició d’una gravació
d’una activitat

14

2.000,00 €

28.000,00 €
28.300, 00 €

Preu total de les gravacions

Preu unitari

Concepte
Elaboració d’un manual que inclogui les pautes de la
línia gràfica, el sistema de com declinar la línia
gràfica general i l’explicació detallada de com s’ha de
dissenyar cada un dels productes que es detallen a
sota: mides, tipografies, distribució de continguts, etc.

1.500,00 €

D’acord amb totes les consideracions anteriors, hem arribat a la conclusió que el
pressupost màxim de licitació és de 41.370,00 euros, IVA exclòs.
3. Determinació del valor estimat del contracte (VEC) i del pressupost màxim de
licitació
El valor estimat del contracte (VEC) s’ha obtingut a partir del pressupost base de
licitació sense l’IVA.
El pressupost base de licitació és el següent:

Import IVA
exclòs
41.370,00 €

Import IVA
8.687,70 €

Import total, IVA
inclòs
50.057,70€
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D’acord amb l’article 101.1 a) LCSP, per als contractes de serveis, el valor estimat del
contracte (VEC) serà determinat per l’òrgan de contractació prenent l’import total
sense IVA, més les modificacions previstes i les eventuals pròrrogues.
El valor estimat del contracte total és de 41.370,00 euros. Per al càlcul del valor
estimat, només es té en compte el pressupost de licitació, sense IVA, calculat de la
manera esmentada anteriorment, perquè no s’han previst ni modificacions ni
pròrrogues.
Valor estimat del contracte:
Import pressupost
licitació (sense IVA)
41.370,00 €

Modificacions

Pròrrogues

-

-

Import valor estimat
del contracte
41.370,00 €

Aquest pressupost s’exhaurirà, o no, en funció dels treballs que es duguin a terme. En
qualsevol cas no es garanteix cap volum mínim de despesa.
4. Proposta d’utilització de procediment de contractació
Proposem el procediment obert atès el valor estimat del contracte.
5. Criteris d’adjudicació
D’acord amb l’article 145 de la LCSP la selecció i valoració de les propostes es farà
mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de criteris d’adjudicació. Aquests criteris
s’articulen en diverses fases eliminatòries d’acord amb l’article 146.3 de la LCSP.
Aquests criteris d’adjudicació són els següents:

A) Criteris sotmesos a judici de valor (sobre B)
La proposta tècnica es puntuarà amb un màxim de 45 punts valorant aspectes, tant a
nivell d’imatge com funcionals, que contribueixin a assegurar que el missatge a
transmetre als ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’ajusti als objectius informatius, és
a dir, que el missatge es comuniqui d’una forma entenedora, clara i objectiva però
també original i notòria per poder captar l’atenció del públic objectiu. Aquesta primera
fase és eliminatòria i per tant si no es supera amb 23 punts o més la proposta queda
eliminada i ja no entrarà en valoració dels criteris automàtics.
Els criteris específics de valoració de l’oferta tècnica s’han determinat en 6 paràmetres
d’anàlisi tenint en compte la forma que adopta la campanya (creativitat, originalitat i
notorietat de la imatge) el fons (claredat i objectivitat pel que fa al contingut del
missatge) per tal d’obtenir un més alt grau d’eficiència econòmica, d’eficàcia i de
qualitat en l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
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Les empreses licitadores han de presentar una proposta tècnica que, d’acord amb al
punt 5 del brífing que consta a l’annex 7, haurà d’incloure els elements següents:
- Argumentari del concepte creatiu de la línia gràfica marc (campanya paraigua).
- Declinació de la línia gràfica en un exemple de procés participatiu.
- Proposta de la gràfica per al cartell, vídeo i baner.

1. Elements clau: ...............................................................fins a un màxim de 41
punts.
a) Idea i concepte creatiu de la línia gràfica marc (campanya
paraigua): es valorarà el grau de notorietat, originalitat de la
idea, elements d’impacte i adequació a l’objectiu de
comunicació que es detalla al punt 2 del brífing
b) Declinació de la línia gràfica (campanya) als diferents
processos: es valorarà l’adequació de la idea de campanya
paraigua als diferents processos participatius, la originalitat i
els elements d’impacte diferenciadors.
c) Missatge: es valorarà el nivell d’adequació i impacte del
missatge de campanya i com aquest dona resposta al que es
detalla en el punt 3 del brífing.
d) Disseny i estètica: es valorarà l’originalitat i l’impacte de la
part formal de la campanya, és a dir el tipus d’imatge, el
disseny, la composició gràfica, així com la utilització de
recursos que garanteixin el nivell
e) Integració i coherència de totes les peces de manera que tots
els codis visuals treballin en un mateixa direcció i construeixin
una campanya global (que no hi hagi desconnexió entre els
diferents elements)

fins a un màxim
d’10 punts

fins a un màxim
d’9 punts
fins a un màxim
d’5 punts
fins a un màxim
d’8 punts.

fins a un màxim
de 9 punts

2. To i estil: es valorarà que l’estil de la línia gràfica, la seva aplicació i el to
utilitzat doni compliment als condicionants detallats en el punt 4 del
brífing................. fins a un màxim de 4 punts.
Amb l’objectiu de garantir una millor distribució de les puntuacions i afavorir la qualitat
de les ofertes presentades, s’aplicarà, a la valoració final dels subcriteris anteriors, la
fórmula de puntuació establerta en la Directriu 1/2020 per als criteris o subcriteris
sotmesos a judici de valor. Aquesta fórmula només s’aplicarà en el cas que la
valoració d’una o de més ofertes en el subcriteri superi el 65% de la valoració que es
pugui donar com a màxim. En el cas que cap empresa obtingui una valoració superior
al 65% en el subcriteri, la puntuació obtinguda en aquest subcriteri serà igual a la
valoració obtinguda.
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La fórmula proposada per puntuar els subcriteris sotmesos a judici de valor, sempre
que la valoració en el subcriteri d’una o de diverses empreses superi el 65% de la
valoració màxima del subcriteri, és:

On:
Pop = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del subcriteri
VTop = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = valoració tècnica de l’oferta millor valorada
Es considera que aquest llindar del 65% (la Directriu 1/2020 preveu un llindar mínim
del 50%) per aplicar la fórmula de puntuació de cada subcriteri, garanteix que només
s’apliqui la fórmula de puntuació en el cas que hi hagi ofertes valorades de forma molt
positiva en el subcriteri, afavorint per tant la qualitat de les ofertes.

B) Criteris automàtics (sobre C) MÀXIM 55 punts
Els criteris que s’han de valorar de forma automàtica seran l’experiència professional
del director com a criteri automàtic qualitatiu, i els preus unitaris nets de cadascun dels
conceptes que es demanaran a l’oferta econòmica i la millora en els terminis de
lliurament del material com a criteris quantitatius. Només es valoraran els criteris
objectius si la proposta tècnica ha obtingut la puntuació mínima establerta en la
primera fase.
1. L’experiència professional del director creatiu. En aquest criteri es valorarà els
anys d’experiència del tècnic com a director creatiu, partint del requisit mínim de 3
anys que estableix el contracte.................. fins a un màxim de 6 punts
Es valorarà l’increment d’anys d’experiència del director creatiu. Aquest increment
d’experiència és addicional a l’exigit a l’apartat G.3 del quadre de característiques del PCAP.

Criteri
- Experiència addicional del director creatiu igual
o superior a 7 anys
- Experiència addicional del director creatiu igual
o superior a 5 anys i inferior a 7 anys
- Experiència addicional del director creatiu igual
o superior a 3 anys i inferior a 5 anys
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Puntuació
6
4
2

2. Oferta econòmica
-

Preus unitaris nets de cadascun dels conceptes que es demanaran a l’oferta
econòmica, amb un màxim de 40 punts. La ponderació d’aquest apartat es farà
d’acord amb la següent distribució:
Criteri

Puntuació màxima

Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un anunci gràfic
Preu per a la definició de la idea, conceptualització, i
creativitat d’un anunci display per a internet o per a les
xarxes socials
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un vídeo amb l’estètica de campanya per a
fer difusió
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’una plantilla per a les presentacions
Plantilla informes
Preu per a la definició de la idea, conceptualització i
creativitat d’un tríptic
Preu per a la producció d’un original d’anunci gràfic
Preu per a la producció d’un anunci display per a
internet o per a les xarxes socials
Preu per a la producció d’un vídeo amb l’estètica de
campanya per a internet, actes o xarxes socials
Preu per a la producció d’un tríptic
Preu per a l’elaboració d’un manual
Preu per la conceptualització de la imatge del vídeo
(caràtula entrada, kairons, subtítols i caràtula de
tancament)
Preu per a la producció i edició d’una gravació d’una
activitat

4
4

4
3
1
3
4
4
4
2
3
1
3

En relació amb aquest criteri s’aplica la fórmula per puntuar l’oferta econòmica
establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.
S’aplicarà la fórmula següent per puntuar l’oferta econòmica:

On:
𝑃𝑣 = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑃 = Punts criteri econòmic
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𝑂𝑚 = Oferta millor
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝐼𝐿 = Import de licitació
𝑉𝑃 = Valor de ponderació

Es proposa que el valor de ponderació (VP) associat al pes específic del criteri preu
s’obtingui agregant el pes específic de cada subcriteri preu al valor de ponderació
ordinari 1.
La puntuació resultant en aquest apartat serà la suma de les puntuacions
parcials obtingudes a cadascun dels criteris.
L’oferta econòmica es presentarà en un quadre a on detallaran els preus
unitaris oferts per a cadascun dels conceptes/serveis a prestar, d’acord amb el
model annex al plec de clàusules administratives particulars.
3. Temps de lliurament dels materials (proposta creativa i producció dels materials),
amb un màxim de 9 punts.
Es valorarà la reducció dels terminis de lliurament des de la petició per part de
l’òrgan contractant de la proposta creativa i dels materials respecte als terminis
parcials màxims establerts a la clàusula tercera del PPT.
La ponderació d’aquest apartat es farà d’acord amb la distribució següent:

Criteri
El licitador es compromet a:
- Lliurament en un termini inferior a 8 dies naturals
des de la data de la comanda per a les peces. Els
licitadors que no ho ofereixin rebran 0 punts.
El licitador es compromet a:
- Lliurament en un termini inferior 10 dies naturals i
superior a 8 dies naturals des de la data de la
comanda per a les peces. Els licitadors que no ho
ofereixin rebran 0 punts.

Puntuació
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4

6. Justificació dels criteris d’adjudicació
Segons el que disposa l'article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic; en l’expedient s’ha de justificar adequadament l’elecció
del procediment i l’elecció dels criteris que es tindran en consideració per adjudicar el
contracte.
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Sobre la base del principi d'igualtat i el principi de transparència, l'elecció del
procediment del contracte que ens ocupa es durà a terme per mitjà de procediment
obert de conformitat amb el que disposa l'article 156 i següents de la LCSP. S'ha triat
aquest procediment perquè es considera que és el que millor assegura l'efectiva
concurrència entre les empreses interessades en l'adjudicació del contracte, ja que
totes elles poden presentar una proposició i, a més, queda exclosa tota negociació
dels termes del contracte amb els licitadors.
Així mateix, i de conformitat amb l'article 145 de la LCSP estableix “l'adjudicació dels
contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació d'acord amb la
millor relació qualitat-preu”, i a més a més “la millor relació qualitat-preu s'avaluarà
d'acord amb criteris econòmics i quantitatius” L’article 146 de la LCSP, que estableix
que quan s’utilitzen una pluralitat de criteris d’adjudicació, per a determinar els
mateixos, sempre que sigui possible, es donarà preferència a aquells criteris que facin
referència a característiques de l’objecte del contracte que poden valorar-se mitjançant
xifres o percentatges que s’obtenen per l’aplicació de les fórmules matemàtiques
establertes en els plecs. Per tant tenint en compte aquesta reflexió i amb la finalitat de
garantir una comparació objectiva del valor relatiu dels licitadors que permeti
determinar, en condicions de competència efectiva, quina oferta té la millor relació
qualitat preu, en els criteris de valoració s’ha prioritzat elements objectius i valorables
matemàticament i a més a més el criteri “preu” té un pes molt significatiu donades les
característiques d’aquest contracte, on totes les exigències i peculiaritats del mateix
s'estableixen clarament en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
En ser l’objecte del contracte una prestació de caràcter intel·lectual, els criteris qualitati
us representen el 51% de la puntuació total, distribuïts en 45 punts per a l’oferta
tècnica i 6 per a l’experiència professional del director creatiu.

7. Justificació dels criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i
financera
En quant a la solvència, l’apartat 1 de l’article 65 de la LCSP disposa que només
podran contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap
prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 74 de la LCSP indica que per subscriure
contractes amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que compleixen les
condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i professional o tècnica que
determini l’òrgan de contractació. Aquest requisit s’ha de substituir pel de la
classificació quan aquesta sigui exigible de conformitat amb el que disposa aquesta
Llei.
L’apartat 2 d’aquest article disposa que els requisits mínims de solvència que hagi de
reunir l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los s’han d’indicar en
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l’anunci de licitació i s’han d’especificar en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte (en endavant, PCAP), han d’estar vinculats al seu objecte i
han de ser proporcionals a aquest.
Per altra banda, l’article 76 de la LCSP assenyala que en els contractes d’obres, de
serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, així com en els contractes de
subministrament que incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, es pot
exigir a les persones jurídiques que especifiquin, en l’oferta o en la sol·licitud de
participació, els noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar
la prestació. Els òrgans de contractació poden exigir als candidats o licitadors, fent-ho
constar en els plecs, que, a més d’acreditar la seva solvència o, si s’escau,
classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això. Aquesta adscripció ha de ser
raonable, justificada i proporcional a l’entitat i característiques del contracte, de
manera que no limiti la participació de les empreses a la licitació.
Al mateix temps, d’acord amb el que preveu l’article 86 de la LCSP, la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant l’aportació dels
documents fixats per l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a
91 d’aquesta Llei.
En relació amb la solvència econòmica i financera, tenint en compte tant el pressupost
base de licitació com el valor estimat del contracte i amb l’objectiu de fer efectiu el
principi de no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, s’ha considerat
raonable i proporcionat establir una solvència per la qual els licitadors han d’acreditar
disposar d’un volum anual de negoci, de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a l’indicat a
l’apartat següent, amb l’objectiu de garantir que qualsevol licitador que pretengui
presentar una oferta compti amb les garanties precises i per a què, arribat el cas,
pugui prestar el servei amb total garantia des d’aquest punt de vista. En aquest cas a
més de tractar-se d’una solvència econòmica inferior a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte, resulta proporcional pel que fa a l’objecte del contracte en
relació al pressupost base de licitació, de manera que garanteix a nivell econòmic la
potencialitat suficient per a una correcta execució del contracte des d’aquest punt de
vista.
8. Criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera
Els licitadors hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i financera i
tècnica o professional següent articles 87.1 a) i 90.1.a) de la LCSP
a) Solvència econòmica i financera
Xifra anual de negocis de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum de negoci
dels darrers tres anys per un import igual o superior a 30.000,00 €.
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L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa
està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b)

Solvència tècnica i professional

En relació amb la solvència tècnica o professional, D’acord amb el que disposa l’article
90.1.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers
tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. L’import en l’any de
més execució d’aquest període haurà de ser, com a mínim, de 30.000,00 €.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la
documentació de què disposi que acrediti la realització de la prestació.
c) Adscripció o dedicació de mitjans personals i materials a l’execució del contracte
A més de la solvència determinada, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del
contracte els mitjans personals exigits a continuació, amb el caràcter d’obligació
contractual essencial als efectes de l’article 211 de la LCSP:
- Director/a creatiu/va, el qual ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en
una empresa del sector realitzant tasques similars. Les funcions del qual hauran de
ser participar en la definició de la conceptualització de campanya, dirigir els equips de
treball, planificar i assignar les tasques i vetllar per la seva correcta execució.
- Director/a d’art i copy, el qual ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en
una empresa del sector realitzant tasques similars. Serà responsable de la creativitat
de les campanyes i del seu contingut.
- Executiu/va de comptes, el qual ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys)
en una empresa del sector realitzant tasques similars. Haurà de coordinar-se amb els
responsables de comunicació i difusió de la Generalitat i amb els diferents participants
del procés creatiu i de producció fins al lliurament dels materials.
- Dissenyador/a gràfic, el qual ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en
una empresa del sector realitzant tasques similars. Suport creatiu i disseny de les
peces gràfiques.
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Tota l’experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant la presentació de la
vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o currículum vitae
individualment per a cada persona.
D’acord amb l’apartat 16 del PCAP d’aquest contracte, és necessari incloure en el
sobre A la declaració responsable conforme l’empresa es compromet a adscriure a
l’execució dels contractes els mitjans personals exigits en aquest apartat. Aquesta
declaració pot ser genèrica.
9. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP que estableix que s’ha de fer constar, com a
mínim, una de les condicions especials d’execució, l’empresa contractista, en
l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la
imatge. Es tracta de promoure una comunicació igualitària, que visibilitzi i reconegui
per igual a dones i a homes i que eviti ambigüitats.
En l'execució del contracte, l'empresa contractista garantirà la igualtat entre dones i
homes en el tracte, en l'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció,
permanència, formació, extinció, retribucions, qualitat i estabilitat laboral, duració i
ordenació de la jornada laboral. Així mateix, durant l'execució del contracte l'empresa
adjudicatària mantindrà mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral de les persones adscrites a l'execució.
Malgrat els avenços socials que han tingut lloc en relació amb la consecució de la
igualtat d'oportunitats, la llengua i els discursos audiovisuals continuen incorporant
elements que invisibilitzen les dones o bé que contribueixen al manteniment dels
estereotips i dels rols de gènere tradicionals. Per això, és fonamental la contribució
des de qualsevol àmbit d’actuació en la consecució de la igualtat d'oportunitats, real i
efectiva.
Un dels principis generals recollits a l’article 14.11 del capítol I de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, és la implantació
d’un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les
relacions socials, culturals i artístiques. D'altra banda, als articles 36-41 de la mateixa
llei s‘hi indica que els mitjans han de vetllar per la transmissió d'una imatge igualitària,
plural i no estereotipada de dones i homes en la societat, i promoure el coneixement i
la difusió del principi d'igualtat entre dones i homes.
Igualment, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
inspirada ens els preceptes estatutaris i legals en matèria de gènere i drets de les
dones, estableix mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat
d’eradicar les discriminacions contra les dones, i identifica els principis rectors que han
de presidir l’actuació dels poders públics de Catalunya amb relació a la igualtat
efectiva de dones i homes.
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10. Decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte
Aquesta contractació no es dividirà en lots perquè es necessita una coordinació
integral de les tasques per assolir una correcta execució del servei i donar coherència i
de les campanyes.
L’article 99.3 de la LCSP preveu la no divisió en lots del contracte quan existeixin
motius vàlids, justificats degudament a l’expedient.
Aquesta licitació s’emmarca en l’apartat b) del punt 3 de l’article 99 LCSP que
estableix com a motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots, que la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte dificulti la seva correcta execució des del punt de vista tècnic; o que, degut a
la naturalesa de l’objecte del contracte, la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions per part d’una pluralitat de contractistes diferents impossibiliti la
seva correcta realització.
La coordinació de diferents contractistes per als diversos lots afectaria l’objectiu final
d’aquesta contractació que és la creativitat de campanyes de difusió i informació sobre
processos de participació ciutadana i les seves corresponents adaptacions, perquè
l’Administració no disposa de recursos personals ni materials per a dedicar-s’hi. I si
aquesta coordinació no s’aconsegueix, el contracte deixa de tenir sentit. Per això la
prestació del servei de la creativitat de campanyes de difusió i informació sobre
processos de participació ciutadana i les seves corresponents adaptacions és un cas
en què l'execució del contracte per lots separats no es pot fer i exigeix que sigui un
únic adjudicatari el que doni el servei.

Per delegació
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019
DOGC 7812 de 18/02/2019
Teresa Prohias i Ricart
Directora de Serveis
Signat electrònicament
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