INFORME JUSTIFICATIU
Expedient

JU-2021-584

Modalitat

Unitat
promotora

Direcció general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Procediment

Basat per
condicions

Objecte

Contractació d’espais publicitaris per una campanya digital de difusió de la
mediació a Catalunya

Concreció

de Tipus

Contracte Públic

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Pressupost licitació

20.600 €

4.326 €

24.926 €

Valor estimat

20.600 €

-

-

Termini d'execució

des de l’adjudicació de l’expedient i fins 31 de desembre de 2021

Objecte
Proposar la contractació d’espais publicitaris per una campanya digital de difusió de la mediació a
Catalunya.

Unitat promotora competent
La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació és l’àrea encarregada de la difusió i
promoció de la mediació de qui depèn el Centre de Mediació de Catalunya.

Finalitat a aconseguir i adequació de la contractació a la finalitat
La mediació és un mètode alternatiu de resolució de conflictes.
A causa de la crisi sanitària del COVID 19 i amb l’estat d’alarma, els conflictes es multipliquen i en molts
casos es possible arribar a un acord a través del diàleg i escoltant l’altra part. Fins i tot gran quantitat
de judicis actuals es podrien evitar si les parts entressin en un procés de mediació.
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Amb l’aprovació de la Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat,
es fa necessari impulsar a Catalunya el recurs a la mediació en conflictes que puguin sorgir en l’àmbit
familiar i en tots els ordres jurisdiccionals. Una gran quantitat de judicis actuals es podrien evitar si les
parts entressin en un procés de mediació, i part dels judicis ja iniciats poden gestionar-se, també, a
través del diàleg entre les parts per intentar assolir un acord.
Per aquest motiu, és necessari la contractació d’espais publicitaris digitals per tal de difondre la
campanya i incentivar la mediació com a canvi de paradigma de la societat actual.

Tasques a realitzar
Tal com estableix l’Acord Marc, les tasques a realitzar són els serveis de gestió i inserció de publicitat
institucional en els mitjans de comunicació.

Justificació de la necessitat de contractar
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’informa que la
Direcció General de Difusió no disposa de personal qualificat per realitzar aquest servei ni tampoc del
material, la maquinària i els útils necessaris per a dur a terme l’objecte d’aquesta contractació
administrativa.

Determinació del proveïdor i del preu del contracte
Per difondre aquesta publicitat institucional s’ha realitzat la corresponent comanda i petició d’oferta
econòmica pel procediment de concreció de condicions per raó de la quantia que s’estableix a la
clàusula trenta-quatrena del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord Marc.
En concret i per la tipologia d’inserció (inserció a diversos mitjans) s’enviarà comanda per correu
electrònic a les empreses contractistes del Lot 3 (internet) de l’Acord Marc.

Lot 3 – Mitjà internet: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions
de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà Internet, noves tecnologies i nous
dispositius digitals i/o interactius.
Les empreses hauran de presentar conjuntament a l’oferta econòmica una declaració responsable,
tal i com s’estableix en l’Acord Marc:
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Procediment CONCRECIÓ DE CONDICIONS:
En el correu electrònic, on s’adjuntarà la comanda o document descriptiu de la inserció, es
determinarà el dia i hora de presentació de la documentació següent:
1. Una declaració responsable conforme mantenen les condicions inicials de capacitat, solvència
i representació que van acreditar en el procediment per a l’adjudicació de l’Acord marc i la
classificació empresarial obligatòria que correspongui, si és el cas.
Les empreses contractistes que no disposin de la classificació obligatòria per a la concreció de
condicions a la qual es convidin, no podran presentar oferta tota vegada que no podran ser
contractistes de la concreció de condicions.
2. L’oferta econòmica.

Cal tenir en compte que la concreció de condicions no requereix d’uns serveis d’anàlisi prèvia ni de
planificació ja que es tracta d’una comanda tancada per a un mitjà, uns suports i un número
d’insercions concrets, per tant a l’hora de seleccionar només es valorarà l’oferta econòmica, la qual
es puntuarà amb un màxim de 100 punts.

Per a valorar l’oferta econòmica presentada el criteri emprat és el preu unitari final optimitzat.
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 100 punts i s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació = (100 punts) x (import base més baix)
(import base que es valora)

El pressupost màxim per a aquestes insercions és de 20.600 € IVA exclòs (l’import amb l’IVA inclòs és
de 24.926 €).
Per al càlcul del pressupost de licitació ens hem fixat en el preus oferts en anteriors contractacions
basades per als mateixos formats als requerits i que compleixen les condicions econòmiques
adjudicades a l’Acord Marc.
Per això hem fet una estimació de costos mitjançant l’observació de la distribució de la inversió per
mitjans a companyes publicitàries institucionals de gran abast contractades anteriorment per la
Generalitat de Catalunya que tenen unes característiques similars a les que desitgem per a la campanya
objecte d’aquest contracte.
Les ofertes es demanaran a les empreses contractistes del Lot 3 (internet) de l’Acord Marc: Digital
Group Branch SL, Netthink Iberia SLU, Nothingad Comunicació SL i Proximia Havas SL.
Aquesta contractació anirà càrrec de la partida pressupostària: D/226000300/2140/0000
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El pagament d’aquesta contractació s’abonarà mitjançant diversos pagaments, en funció de les
insercions realment efectuades.
El termini d’execució del contracte serà des de la data de la seva adjudicació fins al 31 de desembre de
2021.

Conclusió
Per tant, proposo que s’iniciï un expedient de contractació per a contractar, mitjançant concreció de
condicions per raó de la quantia, tal i com s’estableix a la clàusula 34 de l’Acord Marc dels serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional en el mitjans de comunicació (PR 2018 54), el servei
d’inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per la difusió de la companya de
publicitat institucional en relació al foment de la mediació de Catalunya.

El director general
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