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1. Objecte del Acord Marc
És objecte d’aquest acord Marc la fixació de condicions, amb mesures de contractació pública
sostenible, per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les
negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i
secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions
especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i de designació de les empreses per a la
utilització comuna i contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus
organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació municipal majoritària de
l’Ajuntament de Barcelona, i la designació de les empreses (proveïdors) amb les quals es podran
contractar aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats.
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte de l’Acord Marc es divideix en els següents lots de realització
independent i que es formalitzaran en contractes específics:
Lot 1: Campanyes multimèdia
Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en alguns
dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, exteriors i mitjans digitals,
excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que es difonguin exclusivament per mitjans
digitals, que seran objecte del Lot 2.
Lot 2: Campanyes únicament digitals
Campanyes que es difonen exclusivament en mitjans digitals.
Aquest lot correspon al 3% del pressupost total per campanyes de menor cost que requereixen un tracte
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especialitzat que poden oferir petites i mitjanes agències especialitzades en els mitjans digitals.

2. Especificació dels serveis que es volen contractar
a) Dissenyar l’estratègia i planificació de mitjans de les campanyes de l’Ajuntament de Barcelona, els
seus organismes autònoms i societats municipals en funció dels objectius de màrqueting, de
comunicació i de mitjans establerts en cada brífing específic per a cada campanya derivada, iniciada des
de la Direcció de Serveis Publicitaris de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes, societats
municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta estratègia i planificació de mitjans s’ha d’avalar per mitjà d’una preavaluació, en què es
determinin els valors o paràmetres que s’han d’assolir. Els criteris que cal aplicar per fer la valoració es
basen fonamentalment en els que estan definits a la clàusula de criteris de valoració del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP). No obstant això, aquests criteris no exclouen altres
paràmetres de mesura addicionals que la Direcció de Serveis Publicitaris estimi oportú, per garantir una
valoració millor, atesos els canvis que es poden produir en els mitjans de comunicació, les fonts de
dades, els paràmetres de mesura i l’evolució constant dels mitjans i suports de comunicació.
Si l’Ajuntament de Barcelona ho considera oportú facilitarà a les agències de mitjans models propis
de presentació (quadres i òptics) per garantir una anàlisi millor de les propostes o ofertes presentades.
b) Negociació dels espais publicitaris. Les agències de mitjans designades han de pactar els millors
descomptes o negociacions amb els grups mediàtics o suports existents. Aquests descomptes o
negociacions s’han de fer en funció del volum d’inversió de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus
organismes autònoms, societats municipals i organismes amb participació majoritària de
l’Ajuntament i per a cada campanya o acció de comunicació en funció de l’anàlisi de rendibilitat
segons els paràmetres de mesura: punt de ràting brut (C/GRP, ‘gross rating point’ o punts percentuals
d’audiència), CPM (Cost per mil impressions), CPC (Cost per clic), CPV (Cost per visualització), CPA (Cost
per adquisició), CPL (cost per lead o registre), CPI (cost per instal·lació).
Les agències han de garantir els descomptes mínims oferts per suport en el present plec (Annex
1 )que seran extensibles a tots els formats, dies de la setmana i edicions dels suports descrits, així
com suports similars en audiència (+/- 20%) i tipologia (generalistes, oci i entreteniment, cultura,
esportius, de proximitat, etcètera) no especificats en el present plec.
En qualsevol negociació s’ha de fer constar sempre la tarifa bruta o tarifa base de qualsevol suport i
cadascun dels descomptes o recàrrecs que s’hagin d’aplicar. Per tant, sempre s’ha d’especificar en el
pressupost el preu brut unitari i el preu net unitari abans d’IVA. Si l’Ajuntament de Barcelona ho
considera oportú, pot facilitar a les agències de mitjans un model propi de presentació.
En televisió la negociació ha de ser a cost per punt de ràting brut a 20” amb un percentatge mínim del
30% a l’hora punta (Prime Time) i les posicions preferents que s’hagin requerit, i només serà a
descompte quan el suport publicitari no inclogui el primer tipus de negociació (cost per punt de ràting
brut), pel fet que l’audiència sigui molt local o específica i no quedi registrada per la font de dades de
referència actual en el mercat, Kantar Media.
c) Manteniment de descomptes en casos especials en què l’Ajuntament de Barcelona pacti directament
el descompte. Sempre que sigui superior al que les agències de mitjans designades hagin garantit,
l’agència de mitjans podrà aplicar el càrrec d’agència corresponent, en concepte d’intermediació i
participació en la gestió de la contractació.
d) La contractació dels espais publicitaris. Les agències de mitjans designades han de fer la
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intermediació i contractació dels espais publicitaris segons les planificacions o negociacions
establertes o els descomptes d’homologació o les negociacions específiques de cada campanya. Per
tant, han d’ordenar als mitjans les insercions previstes i facilitar a l’Ajuntament de Barcelona tota la
informació de la contractació de les campanyes seguint la forma que indiqui la Direcció de Serveis
Publicitaris.
La contractació dels espais publicitaris també inclou la tramitació de les insercions publicitàries
puntuals en diferents suports que no requereixen planificació prèvia, per donar resposta a les
necessitats informatives de la ciutadania o de tipus administratiu.
e) La contractació d'accions de Branded Content que incloguin, si fos necessària, l’estratègia, la gestió
de contingut, les produccions audiovisuals, digitals o gràfiques per a qualsevol necessitat de comunicació
de l'Ajuntament, així com el seguiment i l’avaluació.
f) La contractació d'accions especials, l’organització d'esdeveniments, la convocatòria i organització de
rodes de premsa, accions de relacions públiques i accions de màrqueting de carrer. Aquestes accions
poden incloure, si fos necessària, la ideació, planificació, la gestió, el disseny i la creativitat de les
peces de comunicació de l’acció, la producció de peces de comunicació i la implementació, la
contractació de personal, com pot ser informadors, promotors, personal d’assistència al públic, serveis
de càtering, seguretat i tot el que l’acció requereixi, així com el seguiment i l’avaluació de les accions.
g) La contractació d’accions de màrqueting relacional que poden incloure la planificació, la gestió, el
disseny creatiu, la producció, la contractació, la implementació, el seguiment i l’avaluació.
h) La contractació d’accions de comunicació digitals de tota mena, com poden ser accions en mitjans
digitals, portals, xarxes socials, accions de SEM, col·laboració amb influenciadors, etcètera, que poden
incloure l’estratègia, la planificació, la gestió, el disseny creatiu, la producció, la contractació, la
implementació, el seguiment i l’avaluació, així com l’assessorament sobre innovacions i la formació
derivada per a nous formats i canals.
La contractació d’accions de comunicació en xarxes socials poden ser accions de redirecció de trànsit,
foment de la interacció (engagement) o captació d’usuaris, entre altres, sigui de forma puntual o regular
al llarg de l’any. Es requerirà tipologia d’anunci proposat i cost de la conversió en funció dels objectius
(trànsit, interacció o captació d’usuaris).
En les accions de comunicació SEM es requereix:
 Segmentacions per perfils demogràfics segons especificacions en el brífing.
 Llista de paraules clau seleccionades amb dades de volum de trànsit per al nostre segment i
CPC per paraula clau.
 Grup d’anuncis proposats.
 Cost de la conversió en funció dels objectius especificats en el brífing.
En el cas que s’activi el model de compra programàtica en estratègies orientades a resultats de
conversió concrets i per a públics objectiu molt específics, aquest haurà d’incloure:
Garanties de la qualitat de l’inventari de suports a través de la creació i gestió d’un whitelist de suports
de campanya, sistemes de verificació i altres similars que garanteixin un entorn de marca segur.
El nivell de servei que es sol·licita implica necessàriament incloure criteris de segmentació com ara:


Segmentació geogràfica a escala de Barcelona ciutat, amb opció a acotar-la per districtes (i per
barris, quan sigui possible) segons les necessitats de la campanya.
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Segmentació històrica basada en campanyes anteriors per aplicar a les planificacions de noves
accions (per exemple a través del retargeting o mecanismes similars).



Microsegmentació per grups d’interessos (combinables amb variables demogràfiques).

i) Seguiment de les campanyes o qualsevol mena d’accions abans esmentades amb la postavaluació de
la publicitat ordenada per l’Ajuntament de Barcelona. Les agències de mitjans designades de la present
determinació de tipus han de fer el seguiment de la publicitat ordenada i comprovar que apareixen en
els diferents mitjans de comunicació segons les ordres específiques de l’Ajuntament de Barcelona, i
aportar els resultats d’aquesta publicitat mitjançant els estudis d’audiència pertinents.


En el cas d’Internet és necessari un seguiment mínim setmanal de les audiències o de
freqüència menor si la campanya ho requereix.



Els anuncis a internet han de tenir una visibilitat mínima del 65% en un segon. L’Ajuntament es
reserva el dret de fer un test en les campanyes que consideri oportú per fer el seguiment del %
visibilitat compromesa i en el cas de no complir els objectius no es facturaran les impressions
que no arribin al compromís d’aquella campanya.”



A les xarxes socials, el seguiment s’ha d’especificar segons les necessitats temporals (quinzenal,
setmanal, i es pot indicar la freqüència diària sota demanda) segons indicadors globals i
específics de cada acció. En els informes de seguiment s’ha d’indicar el nombre de persones
sobre les quals s’ha impactat, nombre d’impressions i nombre d’interaccions per publicació
(comentaris, M’agrada, respostes, retuits compartits, nous seguidors, etcètera).

És sol·licita que la plataforma la gestionin equips locals i disposi d’un protocol de resposta per tenir
poder de reacció davant necessitats de comunicació urgents durant dotze hores.
En les campanyes de SEM s’ha d’especificar en els seguiments setmanals la informació següent:
inversió, impressions, clics, CTR (Click Through Rate), CPC (Cost per clic) i el cost per conversió per grups
de paraules clau i anuncis, i les dades generals.
En el cas de la compra programàtica, els informes de seguiment han de facilitar el detall per suports de
les ‘KPI’ (indicadors): inversió, impressions, visibilitat1, clics i CTR (Click Through Rate), CPC (Cost per
clic), CPV (Cost per visualització), CPA (Cost per adquisició) segons campanya.
Si l’Ajuntament de Barcelona ho considera oportú, pot facilitar a les agències de mitjans models propis
de presentació (quadres i òptics) per garantir una anàlisi millor de les propostes o ofertes presentades.
i.

Lot 1 Multimèdia: En el cas de televisió és necessari un seguiment mínim setmanal de
les audiències o de freqüència menor si la campanya ho requereix.

j) Tancament de les campanyes o qualsevol mena d’accions abans esmentades amb la postavaluació de
la publicitat ordenada per l’Ajuntament de Barcelona. Les agències de mitjans designades de la present
determinació de tipus, han de fer el tancament de la publicitat ordenada comprovant-ne l’aparició en
els diferents mitjans de comunicació segons les ordres específiques de l’Ajuntament de Barcelona, i
aportant els resultats d’aquesta publicitat mitjançant els estudis d’audiència pertinents i segons queda
descrit en la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques.
El tancament de la campanya o accions de comunicació ha d’incloure com a mínim per a cada mitjà els
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paràmetres d’audiència assolits:

i.

Lot 1 Multimèdia:
Televisió: cobertura, cobertura efectiva+3, freqüència, punt de ràting brut, pressions
setmanals, percentatge per franges horàries/hora punta, percentatge per posicions
preferents, punt de ràting brut per format, cost per punts de ràting brut, programes
planificats, etcètera.
Premsa/revistes, ràdio, exterior (quan sigui possible) les dades de cobertura, cobertura
efectiva+3 (en ràdio), freqüència, punts de ràting brut i cost per punts de ràting brut i,
distribució de les insercions/falques, etcètera.
Internet: les impressions reals servides (segons la plataforma tecnològica contractada),
cobertura, freqüència (OTS), clics reals, CTR (Click Through Rate) i conversions
tractables assolides segons els objectius fixats en el brífing, impressions setmanals, i la
rendibilitat segons la tipologia de suports: CPM (Cost per mil impressions), CPC (Cost
per clic), CPV (Cost per visualització), CPA (Cost per adquisició), etcètera.
En el cas de xarxes socials es valorarà el nombre de clics segons els objectius fixats al
brífing i les impressions assolides (d’orgànic i de pagament), interaccions (totals i
concretes), inversió prevista i final, nous fans o seguidors, etcètera. També els
paràmetres de rendibilitat per cada suport: CPM (Cost per mil impressions), CPC (Cost
per clic), CPV (Cost per visualització), CPA (Cost per adquisició).
En les campanyes de SEM també el cost per conversió per grups de paraules clau i
anuncis i les dades generals.
En el cas de la compra programàtica, els informes de tancament facilitaran el detall per
suports de les KPI: inversió, impressions, visibilitat, clics i CTR (Click Through Rate),
CPV/CPC/CPA segons campanya.

ii.

Lot 2 Digital:
Internet: les impressions reals servides (segons la plataforma tecnològica contractada),
cobertura, freqüència (OTS), clics reals, CTR (Click Through Rate) i conversions
tractables assolides segons els objectius fixats en el brífing, impressions setmanals, i la
rendibilitat segons la tipologia de suports: CPM, CPC, CPV, CPA, etcètera.
En el cas de xarxes socials es valorarà el nombre de clics segons els objectius fixats al
brífing i les impressions assolides (d’orgànic i de pagament), interaccions (totals i
concretes), inversió prevista i final, nous fans o seguidors, etcètera. També els
paràmetres de rendibilitat per cada suport: CPM, CPV, CPC, o CPA.
En les campanyes de SEM també el cost per conversió per grups de paraules clau i
anuncis i les dades generals.
En el cas de la compra programàtica, els informes de tancament facilitaran el detall per
suports de les KPI: inversió, impressions, visibilitat, clics i CTR, CPV/CPC/CPA segons
campanya.

Si l’Ajuntament de Barcelona ho considera oportú, podrà facilitar a les agències de mitjans models
propis de presentació (quadres i òptics).
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El tancament de la campanya s’ha de presentar en el termini màxim de 30 dies a partir del dia en què
s’hagi acabat.
k) Gestió de la contractació. Les agències de mitjans, un cop siguin les adjudicatàries de la campanya o
acció de comunicació, han de complimentar els arxius oportuns per abocar al sistema informàtic de la
Direcció de Comunicació les dades de la campanya o acció de comunicació que es requereixin (suports,
formats, cost, etcètera), i s’han de presentar en el moment de l’adjudicació i en els períodes de
facturació successius.
l) Facturació dels espais publicitaris contractats. Les agències de mitjans designades han de facturar de
forma mensual entre l’1 i el 10 del mes següent al de l’aparició de la publicitat ordenada, d’acord amb
les instruccions que es detallen tot seguit:
a.1) La facturació ha d’anar a nom de:
Ajuntament de Barcelona
NIF: P0801900B
Direcció de Comunicació (o a qui correspongui en funció de l’encàrrec)
Les factures han de contenir obligatòriament la informació següent:
Dades fiscals de l’emissor
Dades fiscals de l’Ajuntament de Barcelona
Percentatge del tipus d’IVA aplicable, descompte que s’aplica i càrrec de l’agència, segons
l’oferta acceptada i el contracte adjudicat
Número d’expedient i de contracte
El període de facturació (mai pot ser posterior a la data de la factura)
Descripció detallada del concepte de facturació, dates d’emissió i tema segons ordre
de publicitat i el número de referència que consta en l’ordre de publicitat (XXXX/201....)
Comprovants de l’emissió, depenent de cada cas, sempre hauran de reflectir la data de
publicació o inserció:
o
En factures de televisió, els comprovants d’emissió amb les audiències de
Kantar Media.
o
En les factures de ràdio, els justificants de radiació de les emissores de ràdio.
o
En les factures dels mitjans gràfics, la publicació de les insercions en PDF.
o
En les factures d’internet, les captures de pantalla com a comprovants, o, en el cas del sistema
de compra programàtica, el justificant d’una font externa, com pot ser les dades de la plataforma
tecnològica contractada o similar.
o
En les factures d’exterior, comprovants fotogràfics de les creativitats
de la campanya, amb un certificat exprés del nombre de cares i la seva ubicació.
a.2) Presentació de factures
D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, totes les factures s’han
de presentar obligatòriament en format electrònic.
L’enllaç és http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/perfil-contractant.
a.3) Previ a la presentació de factures, cal fer arribar a la Direcció de Serveis Publicitaris (a nom del
responsable en cada cas):
Document Excel amb el detall de la facturació segons plantilla que es facilitarà en cada cas.
És imprescindible que totes i cadascuna de les dades que consten en aquest document siguin idèntiques
a la factura presentada, i en cap cas es poden modificar dades ja validades per l’esmentada Direcció.
Qualsevol factura que arribi a la bústia d’entrada de l’Ajuntament de Barcelona que no contingui tota
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aquesta informació detallada es retornarà automàticament a l’emissor.
a.4) Un cop finalitzada l’acció/campanya i emesa la totalitat de la facturació se signarà per ambdues
parts l’Acta de Conformitat de Servei. Aquesta Acta anirà acompanyada obligatòriament de l’informe de
tancament de l’acció/campanya (en format pdf i excel).
m) Maquetació dels anuncis estàndard de tipus administratiu
i.

Lot 1 Multimèdia: maquetació de licitacions, edictes, premis, convocatòries, etcètera)
i que es publiquen normalment en la premsa diària. Aquesta maquetació ha de seguir la
normativa gràfica establerta o les especificacions concretes de l’Ajuntament de
Barcelona en cada cas.

n) Seguiment de l’activitat publicitària de les empreses institucionals i d’altres d’interès indirecte. Les
agències de mitjans designades de la present determinació de tipus, han de fer, a petició de la Direcció
de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, el seguiment de l’activitat publicitària de les
administracions públiques que operen a l’Estat espanyol. Així mateix, aquestes agències han de poder
donar serveis de seguiment de les accions especials que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona, i mesurarne l’impacte publicitari.
o) La Direcció de Serveis Publicitaris es reserva el dret de vehicular i contractar la creativitat i la
producció de les campanyes o accions especials a la mateixa agència de mitjans.
p) Proporcionar formació a l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona en temes de
mitjans com a r a noves tecnologies, internet, nous formats publicitaris, estudis propis de notorietat,
eficàcia, nous sistemes de mesura, fons de dades i eines del mercat, així com les pròpies de cada
agència de mitjans que puguin ser d’interès.
3. Equip humà mínim requerit per desenvolupar el servei
Per desenvolupar correctament les tasques que s’han explicitat més amunt, l’Ajuntament de
Barcelona requereix un equip humà especialitzat i fixat com a mínim en els membres següents:
i.
o
o

o

o
o
o
o
o
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Lot 1 Multimèdia:
Director de Mitjans.
Equip de planificació amb un mínim d’un cap de planificació amb un mínim de cinc
anys d’experiència, dos planificadors sèniors com a mínim amb tres o quatre anys
d’experiència en tots els mitjans i un executiu de comptes júnior amb un any
d’experiència en mitjans
Equip especialitzat en internet, xarxes socials, SEM, retargeting, compra programàtica
i noves tecnologies, amb un mínim d’un responsable de mitjans digitals amb un
mínim de cinc anys d’experiència en totes les àrees digitals, i un planificador digital
com a mínim amb dos o tres anys d’experiència com a mínim i que s’ofereixi el servei
des de Barcelona per poder oferir un servei diari en cas d’emergència.
Equip de negociació, amb un cap de compres i un comprador de mitjans
Una persona al departament d’investigació.
Un director d’accions especials, accions de màrqueting de carrer i organització
d’esdeveniments.
Un director de sistemes
Equip d’administració amb un director i un administratiu
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ii.
o

o

o
o
o
o

Lot 2 Digital:
Equip de planificació amb un mínim d’un executiu de comptes sènior amb tres anys
d’experiència en tots els mitjans i un executiu de comptes junior amb un any
d’experiència en mitjans.
Equip especialitzat en internet, xarxes socials, SEM, retargeting, compra programàtica
i noves tecnologies, amb un mínim d’un responsable de mitjans digital amb un mínim
de cinc anys d’experiència en totes les àrees digitals. Un planificador digital com a
mínim amb dos ó tres anys d’experiència com a mínim i que s’ofereixi el servei des de
Barcelona per poder oferir un servei diari en cas d’emergència.
Equip de negociació, amb un cap de compres i un comprador de mitjans
Una persona al departament d’investigació.
Un director de sistemes
Equip d’administració amb un director i un administratiu

4. Requisits tècnics necessaris per al contracte
Les agències de mitjans adjudicatàries de la present determinació de tipus han de disposar de les
fonts de dades i les eines bàsiques per desenvolupar l’estratègia i la planificació de mitjans, així com
per avaluar els resultats de les campanyes, els tancaments i les accions de comunicació.
A continuació es relacionen les fonts de dades i les eines mínimes disponibles per a l’estratègia i
planificació de mitjans, l’avaluació, el seguiment i el tancament de les campanyes per a cada una de les
agències de mitjans.
i.










Inversions (Infoadex, Arce Media, Kantar Media, etcètera)
Audiències del mitjà TV (Kantar Media)
Control de la tirada i difusió dels mitjans impresos fora de línia i en línia (OJD, PGD, etcètera)
Investigació d’audiències dels mitjans de comunicació, els equipaments, els perfils, els estils
de vida, les actituds, les opinions, els consums, etcètera (Estudi General de Mitjans EGM,
AIMC Marcas)
Audiències de mitjà digital, plataformes digitals, eines de monitorització i conversió, estudis
sobre mitjans digitals i tecnològics (Comscore, IAB, OJD interactiva, Navegantes en la red,
Forrester, Google, etc.)
Audiències mitjà exterior (Geomex, etcètera)
Notorietat publicitària (IOPE, IMOP)
Activitat publicitària (Arce Media, Kantar Media, Comscore, Infoadex, etcètera)
Eines que permetin fer anàlisi de consums, programes, franges, audiències segmentades,
seguiment d’audiències, pre i post avaluacions (Galileo, Tom Micro, Infosys Plus, Info XXII , Info
track , Mymetrix , Choice, etcètera)

ii.



Lot 1 Multimèdia:

Lot 2 Digital:

Audiències del mitjà digital, plataformes digitals, eines de monitorització i conversió, estudis
sobre mitjans digitals i tecnològics (Comscore, IAB, OJD interactiva, Navegantes en la red,
Forrester, Google, Weborama o similar, etc.)
Audiències de mitjà digital (Comscore, etcètera)
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La Direcció de Serveis Publicitaris es reserva el dret de sol·licitar nous instruments de planificació i
d’avaluació en funció de l’evolució del mercat i de les tecnologies.
A més a més, en la seva proposta, les agències han de presentar instruments addicionals de què
puguin disposar (seguint les especificacions marcades al Plec administratiu).
5. Gestió centralitzada de la contractació
La competència per contractar els serveis derivats de la present determinació de tipus rau de forma
exclusiva en la Direcció de Serveis Publicitaris de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de
Barcelona, o la que la Direcció de Comunicació designi a aquest efecte.
Tots els encàrrecs de prestacions de serveis derivats de la present determinació de tipus es
realitzaran de forma centralitzada des d’aquesta Direcció.
En el cas que les empreses designades per prestar els serveis objecte d’aquesta determinació de tipus
rebin encàrrecs directament d’algun òrgan municipal, organisme autònom o societat municipal,
hauran d’informar, prèviament a l’acceptació de l’encàrrec, la Direcció de Serveis Publicitaris, la qual
coordinarà la formalització de l’encàrrec.
6. Altres canals de contractació
a) L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de contractar directament els serveis objecte
d’aquesta determinació de tipus amb els diferents mitjans de comunicació, a través dels
procediments estipulats per la Llei de contractes del sector públic.
b) Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de perfeccionar contractes de serveis en
assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en
tots els mitjans convencionals i no convencionals, així com la creativitat o el disseny o la producció
d’accions de comunicació.
c) Tanmateix, l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret d’indicar a l’adjudicatari, en cas que sigui
necessari, que el cost total de l’anunci anirà directament a càrrec d’un tercer, com es pot donar en el
cas de patrocinis o anuncis d’obres públiques.
7. Formes d’intermediació i facturació dels serveis prestats
7.1. Formes d’intermediació
D’acord amb aquest plec, l’Ajuntament de Barcelona pot contractar la inserció de la publicitat, fent
servir les modalitats següents:
a) Segons s’especifica a la clàusula 2 d), quan l’oferta de l’agència de mitjans inclogui el descompte que
s’aplica sobre la tarifa vigent del mitjà, més el càrrec d’agència corresponent.
b) D’acord amb la clàusula 2 c), en els casos especials en què l’Ajuntament de Barcelona pacti
directament el descompte amb un suport —sempre que sigui superior al que les tres agències
adjudicatàries hagin garantit— l’agència de mitjans podrà aplicar el càrrec d’agència corresponent, en
concepte de la seva intermediació i participació en la gestió de la contractació.
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c) En els casos en què l’Ajuntament requereixi serveis d’ideació, disseny, creativitat, producció i
implementació de qualsevol element de comunicació, de les campanyes, de les accions especials,
accions de relacions públiques, accions de contingut de marca, accions digitals, màrqueting relacional o
organització d’esdeveniments, tal com s’especifica en les clàusules 2e), 2f), 2 g) 2 h) i 2 m) l’agència
de mitjans podrà aplicar una remuneració per servei d’agència a partir de l’1% i fins a un màxim
possible del 3%.
7.2. Execució i facturació dels serveis prestats
a) D’acord amb la forma d’intermediació aplicada, la facturació l’ha d’emetre directament l’agència
de mitjans homologada o, si escau, alguna altra empresa a la qual s’hagi adjudicat el contracte
d’acord amb la clàusula 6 o per mitjà d’un tercer a qui correspongui pagar l’anunci.
b) L a Direcció de Serveis Publicitaris pot demanar a les agències una llista de tota la facturació del
trimestre anterior detallant la inversió total, per mitjans i suports, i l’acumulat del començament d’any
ençà, tant de les ordres emeses per la Direcció de Serveis Publicitaris com de qualsevol altra
empresa, institut o organisme dependent de l’Ajuntament de Barcelona.
7.3 Terminis de pagament als mitjans o suports de comunicació
Les agències de mitjans han de pagar als suports en un termini màxim de 30 dies després que
l’Ajuntament de Barcelona hagi fet efectiu el pagament a les agències de mitjans.
8. Document estandarditzat de petició d’oferta per els CONTRACTES DE SERVEIS SUCCESSIUS
El document estandarditzat de petició d’oferta pels contractes successius es recull com a Annex 1 en el
PCAP.
Els òrgans de l’Ajuntament de Barcelona sol·liciten les ofertes dels serveis homologats que cal prestar
a les empreses designades mitjançant el document indicat (Annex 1 del PCAP) juntament amb el
brífing específic.
Les empreses designades, per formular les seves ofertes, han d’utilitzar els apartats previstos i remetre
el document a l’òrgan gestor a través de correu electrònic, degudament signat i escanejat, en els
terminis establerts que s’indiquen al document estandarditzat de petició d’ofertes. En tot cas, cal
remetre a la Direcció de Serveis Publicitaris els arxius digitals que continguin les ofertes presentades.

Assumpta Bisbal
Directora de Serveis Publicitaris
Direcció de Comunicació
Barcelona 11 de març de 2019
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Maria Assumpta Bisbal Adorna el dia 29/04/2019 a les 14:25, que informa.

