Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum
Ronda Sant Pau, 43-45, 2a planta

CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE
COMUNICACIÓ, RRPP, GESTIÓ I REDACCIÓ CONTINGUTS EN SUPORTS OFF/ON LINE I
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL.
CONTRACTE NÚMERO 21000848

INFORME
VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS DE LES OFERTES PRESENTADES

El present informe és per efectuar la valoració dels criteris vinculats a l’objecte del
contracte que depenen d’un judici de valor, de les ofertes presentades al procediment
obert per l’adjudicació del contracte de serveis d’assessorament i gestió de
l’estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació-gestió i redacció de
continguts en suports off line/on line (internet i xarxes socials) i producció
audiovisual de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum.
D’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives, els criteris vinculats a
l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor seran, pel Lot 1 de 40 punts ,
pel Lot 2 de 25 punts.

LOT 1
Assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques,
coordinació-gestió i redacció de continguts en suports off line i on line (internet i
xarxes socials) i producció audiovisual de la Direcció de Comerç, Restauració i
consum.
En el LOT 1 Les puntuacions es realitzaran d’acord amb l’escala i criteris definits a la
següent taula, fins a un màxim de 40 punts.
1.

Memòria de definició de tasques, fases de treball, planificació i gestió de calendari, així com, propostes
de millora en l’estratègia i disseny nous continguts i xarxes socials, amb un màxim de 20 punts.

Concepte

Insuficient

Suficient

Bé

Excel·lent

1
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Descripció detallada de les fases del treball,

0

2,5

5

10

0

2,5

5

10

planificació i gestió del calendari
Propostes de millora en l’estratègia i disseny de
nous continguts i xarxes socials

2.

Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats, concretant propostes que contemplin
la coordinació i planificació, així com la resolució d’incidències. Màxim 10 punts.

Concepte

Insuficient

Proposta de coordinació i mecanismes de resolució

0

Suficient

Bé

Excel·lent

2,5

5

10

d’incidències i imprevistos

3.

Proposta de model quadre de comandament/sistema de seguiment i indicadors, presentació d’informes
mensuals d’evolució de continguts, memòria anual, KPI indicadors de rendiment i resultats mitjançant
un quadre de comandament. Es valorarà fins a 10 punts, la seva actualització òptima, garantint eficàcia i
eines adients a l’objecte del contracte.

Concepte

Insuficient

Eines emprades pel seguiment d’indicadors i

0

Suficient

Bé

Excel·lent

2,5

5

10

quadre de comandament

AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL LOT 1

Les ofertes presentades corresponen a les següents empreses:
-

L’Apostrof, SCCL (F-61292181)

-

R.P.Uno (B-60248127)

Segons els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor i les seves
ponderacions establertes al Plec de clàusules administratives, s’han valorat les
propostes tècniques d’acord amb el següent:

EMPRESA

L’APOSTROF, SCCL

1. Memòria de definició de tasques, fases de treball, planificació i gestió de
calendari, així com, propostes de millora en l’estratègia i disseny nous
continguts i xarxes socials.
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Qualificació
proposta
Excel·lent

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració
detallats a la clàusula 10 del PCAP, atorguem
aquesta qualificació, atenent els següents
aspectes:
10
- Molt bona descripció detallada de les
fases del treball, planificació i gestió
del
calendari.
Realitza
una
presentació clara, precisa, complerta,
detallada i ordenada de les tasques a
realitzar, tenint en compte tots els
elements requerits en el plec de
prescripcions tècniques i sent
coherent
amb
l’objecte
del
contracte. Així com una clara
planificació i gestió del calendari,
aportant cronograma de tasques.
-

Aporten diferents propostes de 10
millora tenint en compte
les
diferents àrees que es demanen a la
licitació, és adir, propostes per
l’assessorament
i
gestió
de
l’estratègia de comunicació, per les
relacions públiques-premsa, per
internet i xarxes socials i producció
audiovisual de comerç, restauració i
consum, aconseguint una descripció
ordenada, clara, detallada, totalment
adient i coherent a l’objecte del
contracte. Es presenten
les
propostes adequades als valors que
representa el sector comercial i que
contribuiran a generar vincles amb la
ciutadania, amb una estratègia més
proactiva i dinamitzadora, cada
proposta adaptant-se a les noves
tendències
comunicatives
i
específicament a les necessitats del
teixit comercial i dels drets i deures
dels consumidors.

Puntuació
oferta

10

10
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2. Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats, concretant
propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències.

Qualificació
proposta
Excel·lent

Justificació de la qualificació realitzada
-

-

Puntuació
màxima
Molt bona organització i mètode de 10
treball, amb una coordinació eficient
que s’ajusta a les necessitats del
servei, aportant diferents espais i
canals de coordinació.
Aporten línies d’actuació davant
diferents incidències, adequant el
protocol o les actuacions a la
tipologia d’incidència, per tant,
s’adeqüen a l’objecte del contracte,
amb metodologia detallada i una
bona coordinació i planificació amb
els departaments de l’Ajuntament i
tercers.

Puntuació
oferta
10

3. Proposta de model de quadre de comandament/sistema de seguiment i
indicadors, presentació d’informes mensuals d’evolució de continguts,
memòria anual, KPI indicadors de rendiment i resultats mitjançant un quadre
de comandament.

Qualificació
proposta
Excel·lent

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima
D’acord amb els criteris de valoració 10
detallats a la clàusula 10 del PCAP, atorguem
aquesta qualificació, atenent els següents
aspectes:
- Descriuen una proposta amb un
conjunt d’eines d’anàlisi i recollida
d’informació adients a l’objecte del
contracte, així com un sistema
d’anàlisi constants que permetrà
millores en l’execució del contracte.

Puntuació
oferta
10
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-

EMPRESA

Les eines proposades poden
incorporar millores de manera
sistemàtica i adaptar-se a les
necessitats del moment. Alhora es
descriuen diferents eines que
ajudaran a la recollida d’informació
de manera ordenada i clara i
específiques per les diferents
accions de comunicació.
Resulta un model adient amb
seguiment d’indicadors i quadre de
comandament òptim i eficaç i
adequades a l’objecte del contracte,
es té en compte els diferents canals
comunicatius i garanteixen el
seguiment de l’eficàcia de les accions
de comunicació.

RP UNO

1. Memòria de definició de tasques, fases de treball, planificació i gestió de
calendari, així com, propostes de millora en l’estratègia i disseny nous
continguts i xarxes socials.

Qualificació
proposta

Bé

Suficient

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració detallats a
la clàusula 10 del PCAP, atorguem aquesta
qualificació, atenent els següents aspectes:
- Es descriu les tasques a realitzar, les 10
fases de treball i calendarització, de
manera adient i coherent, tot i que no
s’aconsegueix una descripció detallada i
ordenada, així com no resulta clara la
descripció de l’execució de les tasques.
Així com una presentació poc detallada
de la gestió del calendari.
- Es presenten una descripció bàsica de 10
propostes de millora en l’estratègia i
disseny de nous continguts, descrites de
forma molt general i poc detallada, que
no aporten nous elements a les accions

Puntuació
oferta

5

2,5

5
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comunicatives, resulten recursos ja
emprats o bé poc adients a l’objecte del
contracte.

2. Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats, concretant
propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències.

Qualificació
proposta
Bé

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració detallats a
la clàusula 10 del PCAP, atorguem aquesta
qualificació, atenent els següents aspectes:
- Es fa una descripció de la metodologia i 10
eines i recursos propis de manera molt
general i manca de detall en la
coordinació amb altres actors implicats.
- Així com es realitza una descripció de la
gestió d’incidències, sense entrar en el
detall, resultant una explicació molt
general.

Puntuació
oferta

5

3. Proposta de model de quadre de comandament/sistema de seguiment i
indicadors, presentació d’informes mensuals d’evolució de continguts,
memòria anual, KPI indicadors de rendiment i resultats mitjançant un quadre
de comandament.
Qualificació
proposta
Bé

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració detallats a
la clàusula 10 del PCAP, atorguem aquesta
qualificació, atenent els següents aspectes:
10
- Es relacionen diferents eines de
seguiment d’indicadors, de manera
general i poc estructurades i en aquest
cas, parcialment adients a l’objecte del
contracte, mancarien eines adients a les
necessitats que es desprenen del plec
tècnic d’aquesta licitació, per aconseguir
un seguiment completament òptim i
eficaç.

Puntuació
oferta

5

6
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D’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte les anteriors avaluacions
segons criteris de judici de valor, s’obtenen els següents resultats per al LOT 1:

Nom de l’empresa

Criteri Criteri Criteri

Puntuació LOT

1

1

2

3

(màxim 40)
L’Apostrof, SCCL

20

10

10

40

RP Uno, SL

7,5

5

5

17,5

LOT 2:
Actualització

continuada

i

manteniment

de

totes

les

pàgines

del

web

http://ajuntament.barcelona.cat/comerc, en base a la normativa de l’Ajuntament de
Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de la Direcció de Comerç,
Restauració i Consum, així com el suport tècnic en el procés de publicació de continguts.

En el LOT 2, Les puntuacions es realitzaran d’acord amb l’escala i criteris definits a la
següent taula, fins a un màxim de 25 punts

1. Memòria de definició de tasques, fases de treball i propostes de millora en
l’estratègia del web amb un màxim de 15 punts.
Concepte

Insuficient

Descripció detallada de les fases del treball,

Suficient

Bé

Excel.lent

0

2,5

5

10

0

1,5

3

5

planificació i gestió del calendari
Propostes de millora en l’estratègia web.

2. Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats. Es
valoraran les propostes que contemplin la coordinació i planificació, així
com la resolució d’incidències, fins a 10 punts.
7

Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum
Ronda Sant Pau, 43-45, 2a planta

Concepte

Insuficient

Mecanismes

de

resolució

d’incidències

i

0

Suficient

Bé

Excel.lent

2,5

5

10

imprevistos

AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL LOT 2
Les ofertes presentades corresponen a les següents empreses:
-

RP Uno, SL (B-60248127)

-

Quim Team, SL (B-62181409)

Segons els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor i les seves
ponderacions establertes al Plec de clàusules administratives, s’han valorat les
propostes tècniques presentades d’acord amb el següent:

EMPRESA

RP UNO

1. Memòria de definició de tasques, fases de treball i propostes de millora en
l’estratègia del web.

Qualificació
proposta

Bé

Suficient

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració detallats a
la clàusula 10 del PCAP, atorguem aquesta
qualificació, atenent els següents aspectes:
- Es realitza una descripció bàsica de 10
tasques, fases del treball, planificació i
gestió del calendari, tot i ser molt
general no aconsegueix ser prou clara i
ordenada.
- S’especifiquen propostes de millora que 5
resulten parcialment adients a l’objecte
del contracte, en alguns dels casos son
accions que ja formen part dels requisits
emprats en els webs corporatius, en
altres casos, la seva implementació no
seria compatible amb
la gestió i
normativa
d’internet
d’aquesta
Administració.

Puntuació
oferta

5

1,5
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2. Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats. Es valoraran
les propostes que contemplin la coordinació i planificació.
Qualificació
proposta
Bé

EMPRESA

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració detallats a
la clàusula 10 del PCAP, atorguem aquesta
qualificació, atenent els següents aspectes:
10
- Es descriu de manera general la
metodologia de treball i la coordinació i
planificació entre departaments, poc
detallada i clara. S’especifica amb poc
detall i sense entrar al detalls els
mecanismes de resolució d’incidències i
imprevistos.

Puntuació
oferta

5

QUIN TEAM, SL

1. Memòria de definició de tasques, fases de treball i propostes de millora en
l’estratègia del web.
Qualificació
proposta
Excel.lent

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració
detallats a la clàusula 10 del PCAP, atorguem
aquesta qualificació, atenent els següents
aspectes:
- Aporten una detallada, clara i 10
ordenada descripció de les fases del
treball, ajustant-se
als elements
requerits en el plec de prescripcions
tècniques i sent coherent amb
l’objecte del contracte. Garanteixen
una qualitat de les produccions i la
metodologia
s’adapta
a
les
necessitats de cada projecte, alhora
la descripció de les fases aporta
agilitat i eficàcia.
- Es descriu propostes de millores en 5
l’estratègia del web, d’una manera
clara, detallada, adients, coherents a

Puntuació
oferta

10

5

9
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l’objecte del contracte, s’adapten a
les necessitats de la temàtica i
aporten recursos que encaixen en la
programació del web i els seus
requisits.

2. Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats. Es valoraran
les propostes que contemplin la coordinació i planificació.
Qualificació
proposta

Justificació de la qualificació realitzada

Puntuació
màxima

D’acord amb els criteris de valoració
detallats a la clàusula 10 del PCAP, atorguem
aquesta qualificació, atenent els següents 10
aspectes
- Proposen una metodologia de treball
i coordinació amb tercers clara i
ordenada per garantir eficiència i
optimitzar resultats, es descriu un
sistema àgil i de fàcil aplicació en
l’organització interna. Pel que fa als
mecanismes
de
resolució
d’incidències i imprevistos, mancaria
una explicació més específica i
detallada.

Bé

Puntuació
oferta

5

D’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte les anteriors avaluacions
segons criteris de judici de valor, s’obtenen els següents resultats per al LOT 2:

Nom de l’empresa

Criteri Criteri Puntuació LOT 2
1

RP Uno, SL

2
6,5

Quin Team, SL

15

(màxim 25)
5

11,5

5

20

Barcelona,

10
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Encarna Palma Buzon, Tècnic, el dia 22/09/2021 a les 23:04, que informa;
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 23/09/2021 a les 13:00, que informa.

