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LC/EH/LR Exp. 2021/0017872

A les 12 hores i 45 minuts del dia 1 de juny de 2022, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, de forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra
Guardiola Salinas per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada de l’interventor
general, per la Sra. Àngels Bardina Vidal, cap de la Secció d'Estratègia i Contractació
Publicitària del Gabinet de Presidència i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores
Carmona Fernández. Assisteix, així mateix, un representant de les empreses: Nivoria
Solutions, SL, Advertis Global, SL, Dataplanning España, SLU, Iki Media
Communicatios, SL, Nothingad Comunicació, SL, i Be Republic Apps. Es
constitueix la present Mesa, amb l’objecte de procedir a la valoració de les ofertes
anormalment baixes i proposta d’adjudicació dels lots 1 i 2, mitjançant procediment
obert amb més d’un criteri d’adjudicació 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”, tot això de conformitat amb allò que disposen en els
articles del 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).
La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada
la comprovació de les ofertes anormalment baixes, es va observar que les ofertes de
les empreses NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, pel lot 1, i NIVORIA SOLUTIONS
SL, pel lot 2, es trobaven incurses en presumpció d’anormalitat. Requerides aquestes
empreses per la seva justificació, se’ls hi va donar audiència, les quals van aportar la
documentació tècnica que es va trametre al Gabinet de la Presidència per la seva
valoració.
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe tècnic
de la valoració de les ofertes anormalment baixes i proposta d’adjudicació emès per la
Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària, la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració d’oferta anormalment baixa i d’adjudicació del procediment obert
ordinari amb pluralitat de criteris d’adjudicació de serveis relatiu a 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)” dels lots 1 i 2, aprovat per dictamen de data 27 de gener de 2022 per un pressupost
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base de licitació de 6.966.115,71 € biennal més 1.462.884,29 € en concepte de 21% d’IVA,
dividit en 3 lots:



Lot 1, pressupost base de licitació de 6.329.752,07 € biennal més 1.329.247,93 € en
concepte de 21% d’IVA.
Lot 2, pressupost base de licitació de 442.148,76 € biennal més 92.851,24 € en
concepte de 21% d’IVA.

En data 2 de març de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, va
procedir a l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses, pels lots 1 i 2:
Lot 1:
- Nothingad Comunicació, SL amb CIF B64673130
- Dataplanning España, SLU CIF B62688494
- Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022
Lot 2:
-

Nivoria Solutions, SL amb CIF B85166932
Itan Media, SL amb CIF B67131946
Be Republic Apps, SL amb CIF B64850910
Adsmurai, SL amb CIF B66216482
Advertis Global, SL amb CIF B60523222

En data 9 de març de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, va
procedir a l’obertura del sobre B de les empreses admeses pels lots 1 i 2, corresponent als
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
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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.
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%)
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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 €
De 1.001 € fins a 5.000 €
De 5.001 € fins a 15.000 €
De 15.001 € fins a 30.000 €
De 30.001 € fins a 100.000 €

Fins a 20 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts
Fins a 15 punts
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:
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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
2 punts
4 punts
6 punts
8 punts
10 punts
12 punts
14 punts
16 punts
18 punts
20 punts

El resum de la puntuació obtinguda per les empreses admeses pel Lot 1.
Campanyes multimèdia i la seva classificació per ordre decreixent és la següent:
CRITERIS AUTOMÀTICS
EMPRESES

PUN
TUA
CIÓ
Mitjà
impr
ès

PUNTU
ACIÓ
TOTAL

CLASSIFI
CACIÓ

PUNTU
ACIÓ

PUNTUA
CIÓ

PUNTUA
CIÓ

PUNTUA
CIÓ

PUNTUA
CIÓ

PUNTUA
CIÓ

Mitjans
digitals

Ràdio

Televisió

Exterior

Comissió

NOTHINGAD 356,
COMUNICAC 21
IÓ, SL

346,27

291,06

158,06

171,65

0,80

Termini
Comprova
nts
i
resultats
1.374,05 1r
50,00

DATAPLANN
ING
ESPAÑA,
SLU
IKI
MEDIA
COMMUNIC
ATIONS, SL

254,
09

266,00

105,35

108,50

114,31

15,44

50,00

913,69

2n

223,
37

265,68

102,20

107,09

140,49

16,00

50,00

904,83

3r

El resum de la puntuació obtinguda per les empreses admeses pel Lot 2.
Campanyes a xarxes socials i cercadors i la seva classificació per ordre decreixent
és la següent:
CRITERIS AUTOMÀTICS
EMPRESES

PUNTUACI PUNTU
Ó
ACIÓ

PUNTU
ACIÓ

PUNTU
ACIÓ

PUNTU
ACIÓ

PUNT
UACI

PUNTU
ACIÓ

PUNTUACIÓ CLASSIFICACIÓ
TOTAL
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Ó
Fins
1.000 €

a De
1.001 €
fins
a
5.000 €

De
5.001 €
fins
a
15.000 €

De
15.001 €
fins
a
30.000 €

NIVORIA
17,14
SOLUTIONS,
SL
ITAN MEDIA, 20,00
SL

16,84

20,00

15,00

De
30.001 €
fins
a
100.000
€
15,00

A
partir
de
101.00
0€
8,89

Compro
vants i
resultats

20,00

112,87

1r

20,00

11,43

1,25

3,00

10,00

20,00

85,68

2n

BE
REPUBLIC
APPS, SL
ADSMURAI,
SL

7,62

7,37

10,00

7,50

7,50

4,44

20,00

64,43

3r

0,95

1,05

1,43

1,25

1,50

1,11

20,00

27,29

4rt

ADVERTIS
0,95
GLOBAL, SL

1,05

1,43

1,25

1,50

1,11

16,00

23,29

5è

La clàusula 1.15 del PCAP estableix:
«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.»
A la vista del resultat de les ofertes, la Mesa aprecia que l’oferta de l’empresa NOTHINGAD
COMUNICACIÓ SL, del lot 1, i l’empresa NIVORIA SOLUTIONS, SL, del lot 2, es troben
incurses en presumpció d’anormalitat d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i
com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, acorda concedir audiència a les esmentades empreses perquè en el termini de 10
dies hàbils justifiquin la valoració de l’oferta i concretin les condicions de la mateixa.
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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
Criteri 1) Preu màxim, descompte mínim i comissió
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Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats
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2. Dataplanning España, SLU CIF B62688494
Criteri 1) Preu màxim, descompte mínim i comissió
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Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats
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3. Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022
Criteri 1) Preu màxim, descompte mínim i comissió
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Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats
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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
Criteri 1) Comissió d’agència

Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats
Dies
Termini màxim per al lliurament de comprovants i resultats
15
Termini proposat per l'agència per al lliurament de comprovants i resultats 5

(...)

De conformitat amb el que estableixen els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la LCSP,
la Mesa acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per la Secció
d’Estratègia i Contractació Publicitària i considera oportú proposar a l’òrgan de
contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació 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”, pels preus i lots
relacionats a l’esmentat informe, a les empreses següents, d’acord amb les seves
ofertes:
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Pel 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.
Pel lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors, a l’empresa NIVORIA
SOLUTIONS SL, amb NIF B85166932.
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.

Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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