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Informe per a la motivació de la necessitat de la Serveis de gestió de les xarxes
socials corporatives de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els arts. 22.1 i
109.1 TRLCSP i l’art. 73 RGLCAP (sobre la necessitat de la prestació objecte del
contracte)
1.
Objecte del contracte
L’objecte del contracte és Serveis de gestió de les xarxes socials corporatives de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
2.
Justificació de la necessitat de la prestació objecte del contracte i de la
impossibilitat de dur a terme la prestació amb mitjans interns
a) Cal dur a terme la contractació d’aquest servei per donar satisfacció a les
necessitats municipals i/o a les aspiracions de la comunitat veïnal consistents en
difondre a les xarxes socials totes aquelles activitats que organitza l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú així com la divulgació de continguts municipals que siguin d'interès
general.
b) Es fa necessària la contractació d’aquest servei perquè l’Ajuntament no compta amb
els mitjans personals ni materials suficients per a dur a terme les accions que
constitueixen el seu objecte. En efecte, la regidoria de Comunicació no té personal
propi per realitzar aquestes tasques degut a l'acumulació de feines que ja assumeix i a
l'especificitat d'aquestes tasques en concret.
3.
Import
L’import de sortida és de 30.000 base/any, més el XX% d’IVA.
Es preveuen baixes temeràries ? SI
Descripció de les baixes, en el seu cas, indicant % 5
4.
Durada
Es proposa una durada d’1 any.
5.
Valor estimat del contracte
30.000.-€. IVA exclòs
6.
Licitació per Lots
S’incorporen lots diferenciats a la licitació
Sí
No
En cas afirmatiu, quants lots es preveuen, nom dels lots i pressupost de cada un:
Cas que no incorporeu diferenciació en lots, caldrà justificar-ne els motius:
perquè existiria un risc de restricció de la competència
perquè l’execució del contracte seria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic
perquè provocaria un risc greu en la coordinació de l’execució del contracte

Justificació de la resposta escollida:
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Les xarxes socials són aplicacions d'Internet, que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú
empra per comunicar-se amb la ciutadania. Cada xarxa és única i serveis per a una
finalitat. Donat el volum d'usuaris que visiten les nostres xarxes socials (més de
20.000), seria una dificultat tècnica afegida que, a més de coordinar els missatges que
es transmeten a aquestes xarxes s'hagués de coordinar amb diversos adjudicataris,
cadascú amb el seu estil i tècnica.
7.
Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 109.4
TRLCSP)
Contracte administratiu típic de [serveis] per procediment [obert simplificat] i tramitació
[ordinària].
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà:
Al preu ofert pels licitadors, fins a 80 punts.
Compromís d'adscriure a l'execució del contracte una persona amb experiència
en la gestió de xarxes socials d'institucions públiques locals, fins a 20 punts.
8.
Incorporació de clàusules de caràcter social, ambiental i/o ètic
S’inclouen clàusules
Sí
No
En cas afirmatiu en quin àmbit?
Socials
ambientals
ètiques
de gènere
altres
• afavorir una major participació de la dona en el mercat laboral i la conciliació
del treball i la vida familiar
• combatre l'atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i el de llarga
durada.
9.

Requisits de capacitat

9.1. Solvència econòmica i financera (requisit optatiu en els contractes el valor estimat dels
quals sigui igual o inferior als 35.000,00 €)

No s'escau.
9.2. Solvència tècnica o professional (requisit optatiu en els contractes el valor estimat dels
quals sigui igual o inferior als 35.000,00 €)

No s'escau.

9.3. Condicions d’aptitud (article 54.2 del TRLCSP)
No s'escau.
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9.4. Compromís de dedicar o adscriure mitjans personals o materials suficients
(article 64.2 del TRLCSP)
[Si escau, especificar els mitjans personals o materials a adscriure a l’execució del
contracte] (exemples: experiència d’alguna de les persones que realitzarà la prestació
del contracte en algun camp determinat, o disposar d’alguna màquina o software a
dedicar a l’execució del contracte, etc)
1- Una persona amb experiència d'un any en treballs de gestió de xarxes socials per
compte aliè.
10.

Subrogació del personal.

No s'escau.
11.

Constitució de garantía definitiva

No s'escau.
12.

Modificació del contracte
No s'escau.

13.

Seguiment del contracte

La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap del Servei de
Comunicació o càrrec equivalent del servei promotor de l’expedient.
14.

Aplicació pressupostària

L’aplicació pressupostària serà la número 03.9201.2260200 Publicitat i difusió
activitats municipals del vigent pressupost i a les aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o
realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada
exercici pressupostari.
15.

Assegurança civil

No s’escau
Cap de Servei de Comunicació i
Premsa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
04/04/2019 11:06:12
Núria Blanes Meléndez

