INFORME
Assumpte: Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de community manager -social media
de xarxes del Gra, Servei de Joventut, de l’Ajuntament de Granollers.
Fets:
El Gra, és l'equiament juvenil de Granollers, l'espai jove, en la normativa d'equipaments dins de les
polítiques de joventut a Catalunya. Entre els seeus servies d'atenció i comunicació, ja fa anys que,
tímidament primer i en un clar augment en els últims quadre anys, la nostra pàgina web, el domini
graove.cat, així com les xarxes socials que comptem, disposen d'un elevat nombre de joves que interactuen,
es comuniquem i reben informació a través nostre. Aquest volum exponencial de feina necessita, a banda
del personal tècnic de joventut, que programa i gestiona les activitats, d'un professional especialitzat en
xarxes. En aquest sentit el/la community Manager és la figura professional de l'màrqueting digital que dóna
veu a una marca o empresa a les xarxes socials. Gestiona i modera les comunitats d'Internet en què
interactuen usuaris amb interessos comuns; crea contingut i gestiona la reputació en línia de la marca amb
un objectiu clar: crear confiança en els usuaris del servei o marca. Des de fa dos cursos hem comptat amb
community manager o gestors de continguts en xarxes que han posat de relleu la necessitat de consagrar
aquesta figura.
És per això que es vol licitar aquest servei amb l'objectiu de consolidar una línia de treball important, com és
la comunicació i específicament a través de les nostres xarxes socials (Instagram, Twuitter i Facebook).
Des l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, com ja hem avançat, no es compta amb els
mitjans i coneixements per desenvolupar tota la tasca que requereix la gestió d’aquest servei i es considera
convenient contractar una empresa especialitzada, per tal que el dugui a terme.
És objecte del present contracte la prestació del servei de de community manager, social media de xarxes
del Gra, en tot allò que sigui necessari per a comunicar i difondre les activitats que organitza el Servei de
Joventut, dins de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació.
No es proposa divisió en lots degut a que pel bon desenvolupament de totes aquestes activitats es fa
necessari que hi hagi una gestió comuna i una organització al respecte. L'objecte del contracte no ho permet
en no estar constituït per part diferenciades que es puguin dividir en lots i ser executades per una pluralitat
de contractistes diferents. Com a projecte requereix d'una coordinació conjunta i d'una empresa
especialitzada que pugui donar coherència i sentit a la intervenció i al seguiment i avaluació dels diferents
serveis que calguin per realitzar les activitats.
El Conveni laboral d’aplicació és el corresponent al règim de personal autònom o el Convenil de lleure
educatiu que és el que regeix el personal de Joventut actualment, externalitzat.
El preu màxim de contractació es detallen a la part propositiva d’aquest informe.
Els costos estructurals d’aquest servei són els següents:

Atès que hi ha l'existència de crèdit al codi pressupostari K5101/33722/22602 Publicitat i propaganda
Dinamització Juvenil.
En referència als criteris de valoració, atès que una de les condicions del/la professional contractat és el
mínim d’una experiència de 2 anys en gestió de xarxes socials, es valoraran aquelles propostes amb més
de 2 anys d’experiència, fent una especial èmfasi a projectes i/o equipaments juvenils o adreçats a joves.
També es valoraran totes aquelles formacions complementàries amb relació al món del disseny, el disseny
gràfic i la comunicació.
Fonaments de dret:
Art. 25.2. l i m) de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, quan a la
competència municipal.
Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
qualificació dels contractes de serveis.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la
necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació
del responsable del contracte.
Article 99.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic pel que fa a l’objecte del
contracte, on es consideren els motius vàlids a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del
contracte.
Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
justificació de la insuficiència de mitjans.
Article 159, apartats 6è de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa
al procediment obert simplificat.

Per això es proposa:
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de community manager -social media de
xarxes del Gra, Servei de Joventut, de l’Ajuntament de Granollers per al període des de la formalització del
contracte i fins al 31 d’agost de 2022, a adjudicar per procediment obert simplificat sumari i tramitació
ordinària de conformitat amb els fonaments invocats, per un import del període executiu de 6.363,64 €, més
1.336,36 € d’IVA, import total de 7.700 €.

La distribució econòmica plurianual és la següent:

Segon. Establir una modificació del contracte del 20 %.
Tercer. Ateses les circumstàncies concurrents del contracte i de conformitat amb la previsió de l’article 107
de la LCSP, es proposa que s’eximeixi a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia definitiva perquè
es tracta de la prestació de serveis, el lliurament i rebuda dels quals ha de fer-se abans del pagament del
preu.
Quart. Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació.
Cinquè. Que el senyor Toni Cobos Garcia, responsable de Programes de Joventut, serà la persona
responsable de l’execució del contracte, d'acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de
contractes del sector públic.
A Granollers,
El responsable de Programes de Joventut

