Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DICTAMEN
Adjudicar la contractació relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat
institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de
comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)
(Exp. 2021/17872)

Fets
1. Per dictamen núm. 30 de la Junta de Govern de data 27 de gener de 2022 es va
aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació
harmonitzada, susceptible de recurs especial en matèria de contractació, consistent
en l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de
serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació
de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres
serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots).
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:

Lot 1
Lot 2
Lot 3

Campanyes multimèdia
Campanyes a xarxes socials i cercadors
Accions especials de publicitat no convencional

Nombre màxim
d’empreses per lot
3
1
3

Les empreses només es poden presentar a un lot.
Els ens adherits a aquesta contractació, integrats en el sector públic de la
Diputació de Barcelona, són els següents:
-

-

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) que s’ha adherit als
lots 1, 2, i 3, en virtud del decret 291/2021 del Director General de 30 de juny
de 2021 i
La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) que s’ha adherit al lot 1, en virtud de la
Resolució 132/2021 del Conseller delegat de la XAL de 2 de desembre de
2021.

El pressupost base de licitació de l’acord marc, es fixa en la quantitat biennal (2 anys)
de 8.429.000,00 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
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Lots
Lot 1
(Campanyes
multimèdia)
Lot 2
(Campanyes a
xarxes socials i
cercadors)
Lot 3 (Accions
especials de
publicitat no
convencional)

Pressupost
(IVA exclòs)

21% IVA

Pressupost
(IVA inclòs)

6.329.752,07 €

1.329.247,93 €

7.659.000,00 €

442.148,76 €

92.851,24 €

535.000,00 €

194.214,88 €

40.785,12 €

235.000,00 €
8.429.000,00 €

Total lots

El pressupost desglossat per ens és el següent:
Lot 1
Ens
Diputació de
Barcelona
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona (CCCB)
Xarxa Audiovisual
Local, SL (XAL)

Pressupost
(IVA exclòs)

21% IVA

Pressupost
(IVA inclòs)

3.727.272,73 €

782.727,27 €

4.510.000,00 €

202.479,34 €

42.520,66 €

245.000,00 €

2.400.000,00 €

504.000,00 €

2.904.000,00 €
7.659.000,00 €

Lot 2
Ens
Diputació de
Barcelona
Centre de Cultura
Contemporània de

Pressupost
(IVA exclòs)

21% IVA

Pressupost
(IVA inclòs)

385.950,41 €

81.049,59 €

467.000,00 €

56.198,35 €

11.801,65 €

68.000,00 €
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Barcelona (CCCB)
535.000,00 €
Lot 3
Ens
Diputacio de
Barcelona
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona (CCCB)

Pressupost
(IVA exclòs)

21% IVA

Pressupost
(IVA inclòs)

165.289,26 €

34.710,74 €

200.000,00 €

28.925,62 €

6.074,38 €

35.000,00 €
235.000,00 €

2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el Diari Oficial de la Unió
Europea S22 de data 1 de febrer de 2022, en endavant DOUE, i en el perfil de
contractant de la mateixa data.
3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 2 de
març de 2022, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa
de les següents empreses presentades i admeses:
Plica núm. 1: NIVORIA SOLUTIONS SL, es va presentar al lot 2
Plica núm. 2: ADSMURAI SL, es va presentar al lot 2
Plica núm. 3: ADVERTIS GLOBAL SL que es va presentar al lot 2
Plica núm 4: BEREPUBLIC MEDIA SL es va presentar al lot 2
Plica núm.5: NOTHINGAD COMUNICACIO SL, es va presentar al lot 1
Plica núm.6: ITAN MEDIA SL, es va presentar al lot 2
Plica núm.7: IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL, es va presentar al lot 1
Plica núm.8: DATAPLANNING ESPAÑA SLU, es va presentar al lot 1
Plica núm.9: BELOWACTIONS SL, es va presentar al lot 3
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 9 de
març de 2022, va obrir el sobre B corresponent als criteris que depenen d’un judici
de valor, de l’única empresa presentada i admesa al lot 3, va donar lectura de la
relació numerada de la documentació inclosa en aquest sobre i va donar trasllat
d’aquesta documentació al Gabinet de la Presidència perquè elaborés el
corresponent informe de valoració d’acord amb els criteris aprovats.
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5. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 23 de
març de 2022 va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic emès per la Cap de la
Secció d’Estratègia i contractació Publicitària del Gabinet de Presidència de data 18
de març de 2022. L’informe la part del qual, en allò que interessa, es reprodueix tot
seguit:
“(...)
Els criteris que depenen d’un judici de valor (per al lot 3) per a l’adjudicació d’aquest
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a
l’efecte, són els següents:
1. Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5 del
present plec ................................................................... Fins a 80 punts
Es valorarà la proposta d’estratègia envers el brífing, detallat en l’Annex 5 del present Plec, de
la «Campanya d’influenciadors de la marca Barcelona és molt més».
Les empreses licitadores han de presentar una proposta seguint les indicacions del brífing. En
aquesta proposta hauran de justificar el perquè de les accions proposades amb les mètriques
adients per tal de poder valorar i puntuar la feina presentada.
És necessari indicar l’impacte estimat de la campanya quant a cobertura, impressions, clics,
visionats i visites. Així mateix hauran d'incloure les dades i explicacions necessàries per
entendre l'estratègia global i tot el detall tàctic necessari per tal d'entendre la proposta
(calendari i formats).
S’atorgarà la puntuació d’acord amb els següents subcriteris:
Màxima
puntuació
Coherència de la proposta estratègica

Fins a 25 punts

Idoneïtat i tria dels influenciadors

Fins a 14 punts

Seguidors totals de cada influenciador

Fins a 8 punts

Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador

Fins a 10 punts

Nombre de publicacions totals

Fins a 8 punts

Nombre de xarxes que inclou la proposta

Fins a 5 punts

Impacte total de les publicacions (abast)

Fins a 5 punts

Justificació de les partides econòmiques de la proposta de pressupost

Fins a 5 punts

Total
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La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquests criteris és
la següent:
Per a l’empresa BELOWACTIONS SL,
Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5 del present plec.
Subcriteri 1. Coherència de la proposta estratègica
S’observa una proposta basada en una estratègia combinada, fent servir una
macroinfluenciadora i 31 microinfluenciadors per aconseguir els objectius marcats al
brífing. El mix de la proposta permet arribar a un públic molt ampli afí als missatge de
campanya. La credibilitat que oferirien els microinfluenciadors seria una bon argument
persuasiu per animar-los a gaudir de l’oferta turística de les comarques barcelonines,
especialment entre el públic familiar. A més, es proposa l’elaboració d’un sorteig a les
xarxes socials que coincidís en temps amb les publicacions dels influenciadors, i que
aquests mateixos també promocionessin a través de les seves xarxes; aquest tipus
d’accions sempre són ben rebudes pel públic i valorades positivament; una elevada
participació permetria augmentar els seguidors dels perfils socials de @bcnmoltmés.
Per tot plegat es considera que es tracta d’una estratègia combinada que permetria
arribar a un públic molt ampli, la qual cosa es valora molt positivament.
-15 puntsSubcriteri 2. Idoneïtat i tria dels influenciadors
En aquest apartat es valora molt positivament la tria dels 31 microinfluenciadors, per la
diversitat de perfils i per la representativitat territorial diversa de la província de
Barcelona; però la tria de la macroinfluenciadora, l’Alexia Putellas no encaixa del tot
amb els objectius de campanya, donat que els seus seguidors són predominantment
homes, d’entre 25 i 34 anys, i al brífing indicàvem que el públic objectiu estava entre els
30 i 45 anys, i especialment parelles i famílies amb nens menors.
-9 puntsSubcriteri 3. Seguidors totals de cada influenciador
La proposta de l’Alexia aconseguiria impactar sobre un milió de seguidors locals,
nacionals i internacionals; i la suma de la proposta de la resta d’influenciadors arribaria
a impactar a quasi mig milió de seguidors (493.000). Són xifres altes tenint en compte
el pressupost total de la campanya, de les quals es pot extreure una mitjana de cost per
impacte molt econòmic, tenint en compte el total de publicacions que es faran.
-7 puntsSubcriteri 4. Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador
La proposta de la primera acció està poc desenvolupada, el que descriu és el següent:
«...un post i un story explicant l’experiència viscuda en alguna de les ofertes turístiques
que formen part de Barcelona és molt més. En aquestes publicacions l’Alexia faria una
crida a l’acció per descobrir les diferents ofertes que els usuaris poden trobar al blog.».
La proposta de la segona acció descriu vagament el contingut que publicaria cada
influenciador, de fet es fa referència a un contingut global per a tots els influenciadors:
«...faran un seguit de publicacions exposant la seva experiència, fent una crida a l’acció
a experimentar la mateixa experiència o alguna altra de l’oferta disponible a BCN molt
més...». Hagués estat preferible personalitzar més el contingut segons els perfils triats:
culturals, familiars, esportius i de família.
-3 puntsSubcriteri 5. Nombre de publicacions totals
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Mentre que per a l’acció amb la macroinfluenciadora es comptabilitzen dues
publicacions, amb els microinfluenciadors es proposen diverses publicacions cada un,
el que fa un total de, com a mínim, de 64 publicacions. Tot i que hagués estat més
adient pactar més publicacions amb l’Alexia, donat l’elevat pressupost que es dedica en
aquesta acció.
-7 puntsSubcriteri 6. Nombre de xarxes que inclou la proposta
Per a la primera acció es suggereix fer-la a través d’Instagram, el perfil prioritari de la
macroinfluencer, mentre que per a la segona acció també es proposa fer les
publicacions principalment a Instagram. Es valora positivament el paper preponderant
d’Instagram, donada la seva audiència, per tal d’arribar a diferents tipus de públic, tot i
que per arribar d’una manera més completa al públic familiar també s’hagués pogut
incloure Facebook.
-3 puntsSubcriteri 7. Impacte total de les publicacions (abast)
Per a l’acció 1 s’impactaria sobre un públic d’1 milió dues vegades (2.000.000
impactes), mentre que per a l’acció 2 s’impactaria sobre un públic total de 493.000 individus
repartits en 29 perfils també dues vegades (986.000 impactes). El total d’impactes resultant és
de 2.986.000. Tenint en compte el pressupost total de la campanya, la mitjana del cost per
impacte de l’acció surt a 0,01€ (import molt econòmic).
-5 puntsSubcriteri 8. Justificació de les partides econòmiques de la proposta de pressupost
Es demanava la justificació de les partides. La proposta explica que la primera acció
està valorada en 10.575 € + IVA, i la segona en 14.425 € + IVA. Import que no supera el total
d’import marcat al brífing (25.000 € + IVA), però hagués estat interessant que s’hagués fet un
desglossament de les partides, explicant el cost dels diferents conceptes.
-2 puntsEl resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les
empreses és el següent:

EMPRESA

Belowactions, SL

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR
Criteri 1. Proposta d’estratègia de la
campanya que consta en l’annex 5 del present
plec
Subcriteri 1: Coherència de la proposta
estratègica
Subcriteri 2: Idoneïtat i tria dels influenciadors
Subcriteri 3: Seguidors totals de cada
influenciador
Subcriteri 4: Qualitat de la proposta de contingut
per a cada influenciador
Subcriteri 5: Nombre de publicacions totals
Subcriteri 6: Nombre de xarxes que inclou la
proposta
Subcriteri 7: Impacte total de les publicacions
(abast)
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Subcriteri 8: Justificació de les partides
econòmiques de la proposta de pressupost
Total:

2
51 punts
(...)”

6. En aquesta mateixa sessió de data 23 de març de 2022, la Mesa de de Serveis

Interns i Sector Públic va realitzar l’obertura del sobre C corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica dels lots 1,2 i 3 de les empreses presentades i
admeses i va acordar que les ofertes es reproduirien a l’informe d’adjudicació.
7. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 4 de
maig de 2022 va acceptar i donar lectura de l’informe d’adjudicació emès per la Cap
de la Secció d’Estratègia i contractació Publicitària del Gabinet de Presidència de
data 28 d’abril de 2022. L’informe la part del qual, en allò que interessa, es
reprodueix tot seguit:
“(...)
Criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la
proposició més avantatjosa els quals, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives
particulars (PCAP) que regeixen aquesta contractació, són els que tot seguit s’indiquen:

Lot 1. Campanyes multimèdia
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1) Preu màxim, descompte mínim i comissió ................ Fins a 1.500 punts (97%)
La distribució de la puntuació entre els diferents mitjans és la següent:
- Mitjà imprès: fins a 400 punts
- Mitjans digitals: fins a 400 punts
- Ràdio: fins a 300 punts
- Televisió: fins a 200 punts
- Mitjà exterior: fins a 200 punts

Ponderació de les ofertes:
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa (descompte
més alt o preu més baix, segons les indicacions en cada cas), 0 punts quan no s’ofereixi millora
i la resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 7

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta és individual. La
puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de les caselles.

ADVERTÈNCIA
En el cas que en alguna de les caselles se superi algun dels preus màxims, es redueixi el
percentatge de descompte mínim fixat o s’incrementi la comissió màxima d’agència, l’empresa
restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, s’assignarà 0 punts.

Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats assenyalat pel
lot 1, a l’apartat 2.1 punt e) del PPT.................... Fins a 50 punts (3%).
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall:
Lliurament en dies hàbils
20 dies (obligatori)
19 dies
18 dies
17 dies
16 dies
15 dies
14 dies
13 dies
12 dies
11 dies
10 dies o inferior

Puntuació
0 punts
5 punts
10 punts
15 punts
20 punts
25 punts
30 punts
35 punts
40 punts
45 punts
50 punts

Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1) Comissió d’agència................................................... Fins a 100 punts (83%)
Les ofertes hauran de millorar les comissions màximes que consten en l’Annex 3.
La distribució de la puntuació entre les campanyes amb diferent volum d’inversió és la següent:
Campanya amb una inversió de:

Puntuació màxima

Fins a 1.000 €

Fins a 20 punts

De 1.001 € fins a 5.000 €

Fins a 20 punts
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De 5.001 € fins a 15.000 €

Fins a 20 punts

De 15.001 € fins a 30.000 €

Fins a 15 punts

De 30.001 € fins a 100.000 €

Fins a 15 punts

A partir de 101.000 €

Fins a 10 punts
100

Dins d’aquesta comissió d’agència s'inclouen els honoraris de personal, l'estratègia i la gestió,
així com el seguiment de l'acció i l'informe de resultats. La resta de l’import s’haurà d’invertir
directament a les xarxes o als cercadors proposats.
Ponderació de les ofertes:
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa (comissió més
baixa, segons les indicacions en cada cas), 0 punts en el cas que no s’ofereixi millora i la resta
d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.
La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta és individual. La
puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de les caselles.
ADVERTÈNCIA
En el cas que en alguna de les caselles se superi alguna de les comissions màximes l’empresa
restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, s’assignarà 0 punts, i
es comptarà com si s’hagués marcat la comissió màxima.

Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats assenyalats pel
lot 2, a l’apartat 2.2 punt d) del PPT ............... Fins a 20 punts (17%)
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall:

Lliurament en dies hàbils
15 dies (obligatori)
14 dies
13 dies
12 dies
11 dies
10 dies
9 dies
8 dies
7 dies
6 dies

Puntuació
0 punts
2 punts
4 punts
6 punts
8 punts
10 punts
12 punts
14 punts
16 punts
18 punts
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5 dies o inferior

20 punts

Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional
Criteris avaluables de forma automàtica (60%)
Criteri 2) Comissió d’agència................................................... Fins a 110 punts (55%)
Les ofertes hauran de millorar les comissions màximes que consten en l’Annex 4.
La distribució de la puntuació entre les campanyes amb diferent volum d’inversió és la següent:
Campanya amb una inversió de:

Màxima puntuació

Fins a 1.000 €

Fins a 15 punts

De 1.001 € fins a 5.000 €

Fins a 20 punts

De 5.001 € fins a 15.000 €

Fins a 30 punts

De 15.001 € fins a 30.000 €

Fins a 15 punts

De 30.001 € fins a 100.000 €

Fins a 15 punts

A partir de 101.000 €

Fins a 15 punts
Total 110 punts

Es demana a les empreses que indiquin la comissió d’agència per trams d’inversió, segons el
que es destini a cada campanya. Dins d’aquesta comissió d’agència s'inclouen els honoraris de
personal, l'estratègia i la gestió, així com el seguiment de l'acció i l'informe de resultats. La resta
de l’import màxim, que vindrà detallat al brífing, s’haurà d’invertir directament en el pagament
als tercers que facin possible dur a terme la campanya (com els influenciadors, per exemple).
Ponderació de les ofertes:
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa (comissió més
baixa, segons les indicacions en cada cas), 0 punts en el cas que no es presenti millora i la
resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.
La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta econòmica és
individual. La puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de
les caselles.
ADVERTÈNCIA
En el cas que en alguna de les caselles se superi alguna de les comissions màximes l’empresa
restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, s’assignarà 0 punts, i
es comptarà com si s’hagués marcat la comissió màxima.
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Criteri 3) Reducció de termini de lliurament de comprovants i resultats assenyalats pel
lot 3, a l’apartat 2.3 punt d) del PPT ....................................... Fins a 10 punts (5%)
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall:
Lliurament en dies hàbils
15 dies (obligatori)
14 dies
13 dies
12 dies
11 dies
10 dies
9 dies
8 dies
7 dies
6 dies
5 dies o inferior

Puntuació
0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts
9 punts
10 punts

Per al lot 1, criteri 1, les ofertes presentades són les següents:
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació” -en blau- indica la puntuació màxima
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas).
-

Nothingad Comunicació, SL

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 11

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 12

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 13

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 14

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

-

Dataplanning España, SLU
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-

Iki Media Communicatios, SL
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Durant el període de recepció de les ofertes, es va tenir constància que el mitjà televisiu
TeVeCat ja no operava com a tal. Per a aquest supòsit, el Plec de Clàusules Administratives,
en la clàusula 1.11 Criteris d’adjudicació, diu:
“En el supòsit que durant la tramitació de l’expedient es tingués constància formal que
algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.”
És per això que, d’acord amb aquesta clàusula, no es contempla la puntuació per a aquest
mitjà, i la puntuació màxima, per tant, que es pot obtenir al mitjà televisiu és de 185 punts (i,
consegüentment, per al total del criteri 1 del Lot 1, la puntuació màxima que es pot obtenir és
de 1.485 punts).
Per al lot 1, criteri 2, les ofertes presentades van ser les següents:
-

Nothingad Comunicació, SL

-

Dataplanning España, SLU

-

Iki Media Communicatios, SL

Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per les empreses del Lot 1. Campanyes
multimèdia i la seva classificació per ordre decreixent és la següent:
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Per al lot 2, criteri 1, les ofertes presentades són les següents:
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació màxima” indica la puntuació màxima
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas).
-

Nivoria Solutions, SL

-

Itan Media, SL

-

Be Republic Apps, SL

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 22

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

-

Adsmurai, SL

-

Advertis Global, SL

Per al lot 2, criteri 2, les ofertes presentades van ser les següents:
-

Nivoria Solutions, SL
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-

Itan Media, SL

-

Be Republic Apps, SL

-

Adsmurai, SL

-

Advertis Global, SL

Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per les empreses del Lot 2. Campanyes a
xarxes socials i cercadors i la seva classificació per ordre decreixent és la següent:
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Per al lot 3, criteri 2, l’oferta presentada va ser la següent:
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació màxima” indica la puntuació màxima
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas).

-

Belowactions, SL

Per al lot 3, criteri 3, l’oferta que es va rebre va ser la següent:
-

Belowactions, SL

Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per l’empresa del Lot 3. Accions especials de
publicitat no convencional (afegint també la puntuació dels criteris de judici de valor) i la seva
classificació per ordre decreixent és la següent:
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Per al lot 1 i 2
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
• Que en el criteri 1 es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
per fer el càlcul de la baixa es considerarà “oferta” la puntuació total assolida per cada
empresa i “pressupost base de licitació” la puntuació màxima que es pot obtenir en
cada un dels lots.
•

Que en el criteri 2 s’hagi obtingut la màxima puntuació.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.
Per al lot 3:
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
• Que en el 2 es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
Per fer el càlcul de la baixa es considerarà “oferta” la puntuació total assolida per cada
empresa i “pressupost base de licitació” la puntuació màxima que es pot obtenir en
cada un dels lots.
•

Que en la suma dels criteris 1 i 3 s’hagi obtingut una puntual igual a 90 punts.

D’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP es comprova que l’oferta de l’empresa Nothingad
Comunicació SL per al lot 1, i l’oferta de l’empresa Nivoria Solutions SL per al lot 2 es
troben incurses en presumpció d’anormalitat tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8
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de novembre, de Contractes del Sector Públic, acorda concedir audiència a l’esmentada
empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les
condicions de la mateixa.
La sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària proposa a la Mesa de
contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació pel lot 3 de la contractació per a
«la selecció de diverses empreses per a la prestació dels serveis de gestió per a la
inserció de publicitat institucional, de la diputació de Barcelona i dels ens adherits, als
mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)»
a la següent empresa d’acord amb la seva oferta:
Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional
-

Belowactions SL, amb CIF B67147769

(...)”
8. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa sessió
de data 4 de maig de 2022, va proposar:
a. l’adjudicació del lot 3 a l’empresa BELOWACTIONS,SL amb CIF
B67147769 d’acord amb la seva oferta.
b. requerir a les empreses NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL pel lot 1 i
NIVORIA SOLUTIONS SL pel lot 2, quines ofertes es trobaven
incurses en presumpció d’anormalitat per tal que justifiquessin i
precisessin les seves ofertes, per la qual cosa se’ls hi va donar
audiència. I, una vegada presentades aquestes justificacions dins del
termini establert, es va donar trasllat al Gabinet de la Presidència, per a
la seva avaluació.
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9. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 1
de juny de 2022 va acceptar l’informe tècnic d’avaluació de la justificació de les
ofertes presentades per les empreses NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL pel lot 1
i NIVORIA SOLUTIONS SL pel lot 2, que es trobaven incurses en presumpció
d’anormalitat, emès per la cap de la Secció d'Estratègia i Contractació Publicitària
del Gabinet de la Presidència de data 30 de maig de 2022, la part del qual
interessa es reprodueix a continuació:
“(...)
L’empresa NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, del lot 1, ha presentat dins de termini la justificació
escaient. L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta argumentant que l’empresa gestiona un
volum elevat de compra d’espais en mitjans per la seva àmplia cartera de clients, el que els atorga
una capacitat de negociació i compra amb els mitjans que els permet obtenir preus especialment
competitius, especialment als mitjans digitals, que són els preus que han reflectit en la seva oferta. A
més, exposa que compleixen totes les obligacions laborals derivades del conveni col·lectiu sectorial i
que apliquen els salaris seguint el conveni; alhora, aporten les nòmines del personal adscrit i les
taules salarials de l’última revisió del conveni d’empreses de publicitat que corroboren que les
nòmines dels seus treballadors estan per sobre del sou de conveni.
Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la presumpció d’anormalitat, considerant que l’oferta
pot ser normalment complerta i que l’empresa compleix amb el conveni del sector vigent.
L’empresa NIVORIA SOLUTIONS, SL, del lot 2, ha presentat dins de termini la justificació escaient.
L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta argumentant que l’empresa aplica els termes
establerts, amb vigència actual, al Conveni col·lectiu de treball dels sector d’oficines i despatxos de
Catalunya; i declara que s’observen tots els aspectes relacionats amb la jornada laboral, permisos i
descansos, amb algunes millores: les retribucions més baixes superen en un 42% la garantia de
retribució mínima anual que contempla el conveni, i la mitjana és superior al doble de la quantia
establerta. És per això que veuen assumibles els termes econòmics presentats a la proposta.
Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la presumpció d’anormalitat, considerant que l’oferta
pot ser normalment complerta i que l’empresa compleix amb el conveni del sector vigent.
Un cop realitzada la valoració, la sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació
Publicitària proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació,
per al lot 1, de la contractació per a «la selecció de diverses empreses per a la prestació
dels serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la diputació de
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat
i comunicació (dividit en 3 lots)» a les següents empreses d’acord amb la seva oferta i per
lots i pel següent ordre:
Lot 1. Campanyes multimèdia
1. Nothingad Comunicació, SL amb CIF B64673130
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2. Dataplanning España, SLU CIF B62688494
3. Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022
Un cop realitzada la valoració, La sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació
Publicitària proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació,
per al lot 2, de la contractació per a «la selecció de diverses empreses per a la prestació
dels serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la diputació de
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat
i comunicació (dividit en 3 lots)» a la següent empresa d’acord amb la seva oferta pel lot 2:
Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors
1. NIVORIA SOLUTIONS, SL, amb CIF B85166932
(...)”

10. Finalment, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la
mateixa sessió d’1 de juny de 2022, va proposar l’adjudicació dels lots 1 i 2 de la
contractació corresponent a l’Acord marc per a la selecció de diverses
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de
publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, en
els mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació,
(dividit en tres lots) a les següents empreses d’acord amb les seves ofertes:
Lot 1: Campanyes multimèdia:
En primer lloc, a l’empresa NOTHINGAD COMUNICACIO SL, amb NIF
B64673130.
En segon lloc, a l’empresa DATA PLANNING ESPAÑA SLU, amb NIF
B62688494.
En tercer lloc, a l’empresa IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL, amb NIF
B66578022.
Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors, a l’empresa NIVORIA
SOLUTIONS SL, amb NIF B85166932.

11. En data 13 de juny de 2022 l'empresa NOTHINGAD COMUNICACIO SL,
proposada com adjudicatària del lot 1 va sol·licitar, de conformitat amb la previsió
establerta a la clàusula 1.17) del PCAP, mitjançant escrit degudament signat pel
seu legal representant, que la garantia definitiva general de 5.000 € establerta per
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aquest lot, que havia de constituir davant la Tresoreria d'aquesta Corporació es
retingués del/s pagament/s de la/les primera/es factura/es que es tramités/sin a
partir de l’inici dels seus efectes.
12. En data 15 de juny de 2022 l'empresa NIVORIA SOLUTIONS, SL proposada com
adjudicatària del lot 2 va sol·licitar, de conformitat amb la previsió establerta a la
clàusula 1.17) del PCAP, mitjançant escrit degudament signat pel seu legal
representant, que la garantia definitiva general de 1.000 € establerta per aquest lot,
que havia de constituir davant la Tresoreria d'aquesta Corporació es retingués
del/s pagament/s de la/les primera/es factura/es que es tramités/sin a partir de
l’inici dels seus efectes.
13. Cal determinar que la despesa derivada dels contractes basats en l’acord marc de
8.429.000 IVA inclòs, es desglossarà amb el següent detall:
•

Per la Diputació de Barcelona, la despesa de 5.177.000 €, IVA inclòs

Lot 1: Campanyes multimèdia

Exercici
2022
2023
2024

Exercici
2022
2023
2024

Import
900.000,00 €
1.800.000,00 €
1.400.000,00 €

Import
70.000,00 €
205.000,00 €
135.000,00 €

Orgànic

Programa

11020
11020
11020

Orgànic

92050
92050
92050

Programa

1A101
1A101
1A101

92040
92040
92040

Econòmic
22602
22602
22602

Econòmic
22603
22603
22603

Núm.
operació
comptable
2201000004

Núm.
operació
comptable
2201000007

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors

Exercici
2022
2023
2024

Import
87.000,00 €
230.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
11020
11020
11020

Programa
92050
92050
92050

Econòmic
22602
22602
22602
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........................................
Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional

Exercici
2022
2023
2024

•

Import

Orgànic

30.000,00 €
100.000,00 €
70.000,00 €

Programa

11020
11020
11020

Econòmic

92050
92050
92050

22602
22602
22602

Núm.
operació
comptable
2201000006

Pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la despesa de
348.000,00 €, IVA inclòs

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici
2022
2023
2024

Import
35.000 €
120.000 €
90.000 €

Orgànic
1
1
1

Programa
33440
33440
33440

Econòmic
22606
22606
22606

Programa
33440
33440
33440

Econòmic
22606
22606
22606

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors
Exercici
2022
2023
2024

Import
14.000 €
36.000 €
18.000 €

Orgànic
1
1
1

Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional
Exercici
2022
2023
2024

•

Import
5.000 €
20.000 €
10.000 €

Orgànic
1
1
1

Programa
33440
33440
33440

Econòmic
22606
22606
22606

Per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la despesa de 2.904.000,00 €, IVA
inclòs.

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici
2022

Import
484.000 €

Aplicació pressupostària
LX1DA-90 Accions
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2023

1.452.000 €

2024

968.000 €

audiovisuals
LX1DA-90 Accions
audiovisuals
LX1DA-90 Accions
audiovisuals

14. Cal retenir el crèdit el crèdit de la despesa derivada dels contractes basats en l’acord
marc per un import de 5.177.000 €, IVA inclòs, corresponent a la Diputació de Barcelona,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Lot 1: Campanyes multimèdia

Exercici
2022
2023
2024

Exercici
2022
2023
2024

Import
900.000,00 €
1.800.000,00 €
1.400.000,00 €

Import
70.000,00 €
205.000,00 €
135.000,00 €

Orgànic

Programa

11020
11020
11020

Orgànic

92050
92050
92050

Programa

1A101
1A101
1A101

92040
92040
92040

Econòmic
22602
22602
22602

Econòmic
22603
22603
22603

Núm.
operació
comptable
2201000004

Núm.
operació
comptable
2201000007

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors

Exercici
2022
2023
2024

Import
87.000,00 €
230.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
11020
11020
11020

Programa
92050
92050
92050

Econòmic
22602
22602
22602

Núm.
operació
comptable
2201000005

Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional
Exercici

Import

Orgànic

Programa

Econòmic
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comptable
2022
2023
2024

30.000,00 €
100.000,00 €
70.000,00 €

11020
11020
11020

92050
92050
92050

22602
22602
22602

2201000006

Fonaments jurídics
1. De conformitat amb l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic s’ha donat audiència a les empreses quines ofertes
es trobaven, segons l’establert a la clàusula 1.15) del Plec de clàusules
administratives particulars, incurses en presumpció d’anormalitat, acceptant la
justificació presentada..
2. D'acord amb la clàusula 1.17) del PCAP i amb l'article 108.2 i concordants de la
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) la garantia
definitiva es podrà constituir mitjançant retenció en el preu.
3. La clàusula 1.4 del PCAP, preveu que es mantindrà íntegrament la totalitat de la
despesa, per poder fer front al major nombre possible de subministraments.
4. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter
pluriennal per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència
de consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
5. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència en data 1 de
setembre de 2022.
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm.
4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig de 2022.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents
A C O R D S:
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb les propostes de la Mesa de Contractació de
Serveis Interns i Sector Públic, reunida en sessions de data 1 de juny de 2022 els lots
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1 i 2 i en sessió de data 4 de maig el lot 3 de la contractació harmonitzada relativa a la
l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de
serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) a les empreses que seguidament es
relacionen i d’acord amb les seves ofertes:
Lot 1. Campanyes multimèdia
Empresa: Nothingad Comunicació, SL amb CIF B64673130

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 34

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 506. Data sessió: 14/07/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9a8ba3171eb56d369397 Adreça de validació:

Pàgina 35

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies

Empresa: Dataplanning España, SLU CIF B62688494
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Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies

Empresa: Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022
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Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies

Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors
Empresa: NIVORIA SOLUTIONS SL, amb NIF B85166932
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Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 5 dies

Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional
Empresa: BELOWACTIONS,SL amb CIF B67147769

Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 7 dies

Segon. DETERMINAR que la despesa derivada dels contractes basats en l’acord
marc de 8.429.000 IVA inclòs, es desglossarà amb el següent detall:
•

Per la Diputació de Barcelona, la despesa de 5.177.000 €, IVA inclòs

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici
2022
2023
2024

Import
900.000,00 €
1.800.000,00 €
1.400.000,00 €

Orgànic
11020
11020
11020

Programa
92050
92050
92050

Econòmic
22602
22602
22602
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Exercici
2022
2023
2024

Import

Orgànic

70.000,00 €
205.000,00 €
135.000,00 €

Programa

1A101
1A101
1A101

Econòmic

92040
92040
92040

22603
22603
22603

Núm.
operació
comptable
2201000007

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors
Exercici
2022
2023
2024

Import

Orgànic

87.000,00 €
230.000,00 €
150.000,00 €

Programa

11020
11020
11020

Econòmic

92050
92050
92050

22602
22602
22602

Núm.
operació
comptable
2201000005

Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional
Exercici
2022
2023
2024

•

Import

Orgànic

30.000,00 €
100.000,00 €
70.000,00 €

Programa

11020
11020
11020

Econòmic

92050
92050
92050

22602
22602
22602

Núm.
operació
comptable
2201000006

Pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la despesa de
348.000,00 €, IVA inclòs

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici
2022
2023
2024

Import
35.000 €
120.000 €
90.000 €

Orgànic
1
1
1

Programa
33440
33440
33440

Econòmic
22606
22606
22606

Programa
33440
33440
33440

Econòmic
22606
22606
22606

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors
Exercici
2022
2023
2024

Import
14.000 €
36.000 €
18.000 €

Orgànic
1
1
1

Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional
Exercici
2022
2023

Import
5.000 €
20.000 €

Orgànic
1
1

Programa
33440
33440
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10.000 €

2024

•

1

33440

22606

Per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la despesa de 2.904.000,00 €, IVA
inclòs.

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici

Import

2022

484.000 €

2023

1.452.000 €

2024

968.000 €

Aplicació pressupostària
LX1DA-90 Accions
audiovisuals
LX1DA-90 Accions
audiovisuals
LX1DA-90 Accions
audiovisuals

Tercer. RETENIR el crèdit el crèdit de la despesa derivada dels contractes basats en l’acord
marc per un import de 5.177.000 €, IVA inclòs, corresponent a la Diputació de Barcelona,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Lot 1: Campanyes multimèdia
Exercici
2022
2023
2024

Exercici
2022
2023
2024

Import
900.000,00 €
1.800.000,00 €
1.400.000,00 €

Import
70.000,00 €
205.000,00 €
135.000,00 €

Orgànic

Programa

11020
11020
11020

Orgànic

92050
92050
92050

Programa

1A101
1A101
1A101

92040
92040
92040

Econòmic
22602
22602
22602

Econòmic
22603
22603
22603

Núm.
operació
comptable
2201000004

Núm.
operació
comptable
2201000007

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors
Exercici
2022
2023
2024

Import
87.000,00 €
230.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
11020
11020
11020

Programa
92050
92050
92050

Econòmic
22602
22602
22602
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Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional

Exercici
2022
2023
2024

Import
30.000,00 €
100.000,00 €
70.000,00 €

Orgànic
11020
11020
11020

Programa
92050
92050
92050

Econòmic
22602
22602
22602

Núm.
operació
comptable
2201000006

Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores en el lot 2 que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis
Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 1 de juny de 2022, d’acord amb el
detall següent:
Resta en segon lloc l’empresa ITAN MEDIA SL, en tercer lloc l’empresa BEREPUBLIC MEDIA
SL, en quart lloc l’empresa ADSMURAI SL i en cinquè i últim lloc l’empresa ADVERTIS
GLOBAL SL.

Cinquè. COMUNICAR a les empreses NOTHINGAD COMUNICACIO SL del lot 1, i
NIVORIA SOLUTIONS, SL del lot 2 que la garantia definitiva d’imports 5.000€ i 1.000
€, respectivament, s’instrumentarà, d’acord amb la seva sol·licitud, mitjançant retenció
del primer o primers pagaments que s’efectuïn, de conformitat amb l’establert a la
clàusula 1.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè. COMUNICAR als adjudicataris que hauran de formalitzar el contracte
electrònicament quan siguin requerits, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de la present resolució.
Setè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Vuitè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2021/0017872

Objecte

Adjudicar la contractació relativa a l'Acord marc per a la selecció de diverses
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat
institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de
comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)
(Exp. 2021/17872)

Dir. Gabinet de la Presidència
Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Acord d'adjudicació de la contractació relativa a l'Acord marc per a la selecció
de diverses empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció
de publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als
mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit
en 3 lots) (Exp. 2021/17872)

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència

2201000005 - 467.000,00€ IVA inclòs
2201000004 - 4.100.000,00€ IVA inclòs
2201000007 - 410.000,00€ IVA inclòs
2201000006 - 200.000,00€ IVA inclòs
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Gabinet de la Presidència
NM/ JIM
AJG 30/2022

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
01/07/2022, 08:54

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

01/07/2022, 18:08

President/a delegat/da d'Àrea Carlos Ruíz Novella (SIG)

Proposa

05/07/2022, 14:39

Secretària General

Dona fe de l'aprovació 14/07/2022, 12:08
de l'acord

Coordinador/a

Jordi Pericàs Torguet (SIG)

Petra Mahillo Garcia (TCAT)
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