INFORME DE NECESSITATS DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ OFFLINE, ONLINE I COMMUNITY
MANAGER I SUPORT DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ DE L’ATM
EXP. Núm.: C- 18/2019

1 ANTECEDENTS
El Pla de Comunicació de l’ATM aborda la comunicació externa de la institució amb un gran
increment d’accions comunicatives (jornades, presència internacional, projectes, resultats de
l’activitat) que origina la necessitat de crear continguts (articles, notes de premsa, butlletí digital,
memòries i posts a les xarxes socials, entre d’altres, que facilitin que es comuniqui
adequadament la creixent activitat de l’ATM.
Per tal de desenvolupar-lo es fa imprescindible disposar d’un servei de comunicació offline i
online, community manager, redacció i suport general a l’Àrea de Comunicació.
Mitjançant el contracte projectat es pretén cobrir la necessitat de l’Àrea de Comunicació de
l’ATM d’elaborar continguts relatius a la informació del servei, les campanyes de comunicació
(tarifes, frau, qualitat de l’aire, setmana de la mobilitat...) esdeveniments (inauguracions,
estands i elements de fires, jornades, ...) material per a la pàgina web, posts a les xarxes socials,
entre d’altres tasques (entrevistes, articles, memòries, ...).
La necessitat d’una expertesa i qualificació per a la redacció i creació de continguts així com la
necessitat d’abastar l’horari habitual (7,5 hores diàries x 5 dies setmana x 48 setmanes)
requereixen contractar serveis de periodista i community manager per al període d´un any. Per
a aquestes tasques és necessària una col·laboració externa que pugui donar una resposta idònia
a la necessitat en qüestió atès que l’ATM no disposa dels recursos tècnics ni personals per
executar-los.
Per tal d’assolir els objectius esmentats i d’acord amb allò establert a l’article 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera adient procedir a la
contractació dels serveis de periodista i community manager de l’ATM.
A aquests efectes, i d’acord amb allò que recull l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, aquesta Àrea ha procedit a elaborar un Plec de Prescripcions
Tècniques regulador dels termes i condicions exigits per a l’execució del contracte objecte de la
licitació, el qual s’incorpora com a annex al present informe de l’Àrea de Comunicació.
Així mateix, consultada aquesta necessitat amb l’Àrea de Gerència de l’ATM, existeix, als efectes
previstos a l’apartat 3 de l’abans referit article 116, crèdit suficient. S’incorpora al present
informe un certificat d’existència de crèdit.

2 DIVISIÓ EN LOTS
Atès allò establert a l’art. 99.3 LCSP, no s’escau la divisió en lots atès que es tracta de la prestació
d’un servei mitjançant el qual es vol preservar el tractament de la imatge corporativa i l’aplicació
del Pla de Comunicació, i es considera que la lotització podria provocar distorsions, manca
d’unitat de comunicació o incongruències.

3 CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
En virtut del compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, s’ha elaborat un pressupost base
de licitació adequat a preus de mercat.
Consultat el Conveni col·lectiu del sector d’empreses de publicitat (codi de conveni núm.
99004225011981
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf),
s’estableix que la classificació professional dels serveis objectes de la present licitació
s’enquadra en la categoria de Jefatura amb un nivell salarial del grup II, Community Manager
nivell 3. El sou brut que li correspon d’acord amb l’actualització de 2018
(http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7892.pdf?platform=hootsuite),
equivalent a un nivell 3, 18.557,57 €.
Tanmateix i d’acord amb els salaris de mercat corresponents al servei de licitació, es fixa el
pressupost de licitació en 35.000 € anuals, com a cost directe o sou brut.
Pel que fa als costos indirectes, es valoren coma a percentatge dels costos directes i en dos
conceptes: despeses de gestió (5%) i benefici industrial (6%).
Costos indirectes
Despeses de gestió (5%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes

€
1.750,00.2.100,00.3.850,00.-

De manera que resulta el pressupost base següent:
Pressupost base de licitació
Costos directes
Costos indirectes
Total pressupost màxim, IVA exclòs
21% IVA
Total pressupost màxim, IVA inclòs

€
35.000,00.3.850,00.38.850,00.8.158,50.47.008,50.-

4 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Atès que es preveu una pròrroga per un termini d’un any, el valor estimat del contracte és de
77.700,00 € (setanta-set mil set-cents euros), IVA exclòs.

5 DE LA DETERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I DELS CRITERIS A TENIR
EN COMPTE PER A PROCEDIR A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La present licitació és pertinent atès que l'ATM no té els mitjans per portar-la a terme en tant
que requereixen d’un alt grau d’especialització.
Atesa la complexitat inherent als serveis a licitar, donada la dificultat del treball objecte de
contractació i la manca de recursos personals propis de l’ATM, queda palesa la necessitat de
contractar pel procediment obert la present licitació. Aquesta determinació ve avalada per
l’import de la licitació, 38.850,00 €, IVA exclòs.
Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per a procedir a l’adjudicació del
contracte, s’ha considerat que, per determinar l’oferta més avantatjosa, d’acord amb allò
establert a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és
més adient usar una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat / preu.
A aquest respecte es valorarà:
Oferta econòmica

51 punts

Oferta tècnica

49 punts

Portafoli creatiu
o
o
o

o

Notes de premsa
Articles o posts
Infografia
Dossier informatiu

o

5 peces de contingut

Projecte

24 punts
6 punts
6 punts
6 punts
6 punts

25 punts
5 punts/peça

I, per últim, als efectes d’allò expressament recollit a l’article 126 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, no s’han pogut incloure al Plec de Condicions Tècniques regulador del contracte
de serveis, criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, atès el contracte de serveis
objecte de licitació.

6 DETERMINACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ SI S’ESCAU
Els criteris de solvència tècnica i econòmica s’han determinat en base a allò establert als art. 87
i 90 LCSP, respectivament, i, concretament, conforme als requeriments mínims que es considera
que necessàriament han de complir les empreses que concorrin en la present licitació per a
poder dur a terme l’objecte del contracte. Es detallen a l’apartat corresponent del Quadre de
característiques del Plec de Clàusules Administratives.
6.1

Criteris de solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera es podrà acreditar per un dels mitjans següents.
Si es tracta d’una persona jurídica:

-

Acreditar un volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim de 30.000,00 €. L’acreditació
d’aquest import s’ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels
dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Si es tracta d’una persona física:
- Acreditar un volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim de 30.000,00 €. L’acreditació
d’aquest import s’ha de fer mitjançant l’impost de la renda de les persones físiques
presentats a l’Agència Tributària.
6.2

Criteris de solvència tècnica

-

Una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 3 anys d’àmbit similar a la de
l’objecte d’aquest contracte, indicant el seu import, dates i destinataris públics o privats
dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. L’import anual acumulat en
l’any de major execució ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del
contracte, que és 27.195,00 €, IVA exclòs.

-

Equip tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
incloent una declaració que indiqui l’equip de que disposarà per a l’execució del contracte
que haurà d’estar format per (cal incloure el currículum i titulació):
o

7

Periodista amb titulació de Grau universitari i amb competència en els idiomes
català, castellà i anglès.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

Les condicions especials d’execució per a la present licitació s’han determinat en base a les
necessitats que cal cobrir específicament durant l’execució del contracte, juntament amb altres
obligacions en matèria social i laboral que es considera imprescindible que es compleixin en les
contractacions dutes a terme per l’ATM. Es detallen en el corresponent annex del Plec de
Clàusules Administratives.
-

Adscripció de mitjans, personal i/o materials:
o

-

Periodista amb titulació de Grau universitari i amb competència en els idiomes
català, castellà i anglès.

Clàusula ètica: aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
I com a obligacions contractuals essencials:
-

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en
l’ús del llenguatge i de la imatge.

-

Així mateix, l’empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap documentació
escrita ni visual relacionada amb el contracte.
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