GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’INSERCIÓ DE PUBLICITAT
INSTITUCIONAL A LES PLATAFORMES SOCIALS LINKEDIN, YOUTUBE I TWITTER PER
DESENVOLUPAR CAMPANYES DE POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
PER LA CAPTACIÓ D’INVERSIÓ ESTRANGERA.

FETS
Primer.- En data 26 de maig de 2021 es va iniciar l’expedient SC-21-00358, relatiu al contracte del
servei d’inserció de publicitat institucional a les plataformes socials Linkedin, Youtube i Twitter per
desenvolupar campanyes de posicionament internacional de Catalunya per la captació d’inversió
estrangera.
Segon.- L’Acord marc dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de
comunicació que porti a terme l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus
departaments i els organismes i entitats que en depenen Exp. PR-2018-54, en la seva clàusula 34.2
estableix la possibilitat d’encarregar un o varis serveis mitjançant la concreció de condicions.
Tercer.- En data 27 de maig de 2021 el conseller delegat d’ACCIÓ com a òrgan de contractació
resol aprovar l’expedient de contractació .
Quart.- En data 27 de maig de 2021 es convida a les empreses adjudicatàries del lot 3 de l’esmentat
Acord marc.
Cinquè.- Esgotat el termini per a la presentació d’ofertes es presenten, dins del termini previst a
l’anunci de licitció, les següents ofertes:
Netthink
Iberia, SLU
20,00 €
0,06 €
1,95 €
0%

CPC
CPV
CPM
Comissió Agència

Digital Group
Branch, SL
5,97 €
0,03 €
1,45 €
0,5%

Proximia Havas,
SLU
13,00 €
0,03 €
2,00 €
0%

Nothingad
Comunicació, SL
1,80 €
0,01 €
0,52 €
3%

Sisè.- En data 7 de juny de 2021 la Sènior Mànager de Comunicació d’ACCIÓ emet un informe de
valoració de les ofertes presentades que consta a l’expedient i proposa adjudicar el contracte a
l'empresa NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL atès que la seva la proposta ha obtingut la millor
puntuació una vegada aplicades les fórmules previstes a la comanda.

Puntuació CPC
Puntuació CPV
Puntuació CPM
Puntuació Comissió
TOTAL

Netthink Iberia,
SLU
1,80
5,83
9,33
10,00
26,97

Digital Group
Branch, SL
6,03
14,00
12,55
4,00
36,58

Proximia
Havas, SLU
2,77
11,67
9,10
10,00
33,54

Nothingad
Comunicació, SL
20,00
35,00
35,00
2,00
92,00

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- D’acord amb allò que disposa la clàusula 34.2 de l’Acord marc dels serveis de gestió i
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme l’Administració de
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la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en
depenen Exp. PR-2018-54, s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a
l’adjudicació de la concreció de condicions.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Segon.- D’acord amb el que disposa l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic (LCSP).
Tercer.- D’acord amb l’article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, l’òrgan de contractació de l'Agència per
a la Competitivitat de l'Empresa és el conseller delegat.

Per tot això,

RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis d’inserció de publicitat institucional a les plataformes
socials Linkedin, Youtube i Twitter per desenvolupar campanyes de posicionament internacional de
Catalunya per la captació d’inversió estrangera a l'empresa NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL, amb
domicili a la Gran Via Corts Catalanes, 594 2n 1a. 08007 Barcelona i NIF B 64673130, pels següents
preus unitaris (IVA exclòs):
CPC (cost per clic) net per al format Contingut patrocinat
(Sponsored updates) a Linkedin

1,80 €

CPV (cost per visionat) net per al format Vídeo patrocinat a Youtube

0,01 €

CPM (cost per mil impressions ) net per al format Contingut patrocinat
(Sponsored updates) a Twitter

0,52 €

I amb una comissió de l’agència del 3%.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses participants.
Tercer.- Publicar l’encàrrec de serveis amb concreció de condicions en el perfil de contractant de
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acte impugnat.
Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan
jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de l’acte
impugnat, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Joan Romero i Circuns
Conseller Delegat
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