INFORME DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS GENERACIÓ, GESTIÓ
I DINAMITZACIÓ DE CONTINGUTS DELS 5 PORTALS D’ÀMBITS ASSOCIATIUS AL WEB
XARXANET.ORG DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’ASSOCIANISME I EL VOLUNTARIAT
DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA
Naturalesa i extensió de les necessitats
Es considera necessari la contractació dels serveis de generació, gestió i dinamització de
continguts dels 5 portals àmbits associatius (ambiental, comunitari, cultural, social i
internacional) dins del web xarxanet.org amb el rol d’entitat promotora de xarxanet.org de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per tal de garantir el funcionament de la
plataforma tecnològica que dóna suport a les organitzacions no lucratives i a les persones que
comparteixen l’interès per l’associacionisme i el voluntariat.
Les necessitats que cal cobrir i per les quals s’obre aquest procediment obert de contractació
són:
1. Elaborar continguts en format de notícia d’interès per al teixit associatiu i del voluntariat
i en format d’entrevistes, reportatges o llistats) en relació a la matèria objecte del lot;
d’acord amb els criteris de qualitat definits al Indicador de Qualitat de Continguts (IQC)
de xarxanet.org, amb un mínim determinat segons el lot.
2. Calendaritzar i publicar una agenda d’actes i formació relacionats amb l’àmbit temàtic
corresponent, amb un mínim determinat segons el lot.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte:
79411000-8 Serveis generals de consultoria i gestió
Classificació empresarial
No hi ha classificació empresarial adient.
Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referit al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a:
Lot 1: 18.347,47 €
Lot 2: 18.347,47 €
Lot 3: 18.347,47 €
Lot 4: 18.347,47 €
Lot 5: 23.851,71€
En cas de presentar oferta a més d’un lot, l’import executat ha de ser igual o superior al del
sumatori previst del conjunt d’aquests lots.
Solvència tècnica
Criteri de selecció:
L’import executat en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers 3 anys han de ser igual o
superior a:
Lot 1: 18.347,47 €
Lot 2: 18.347,47 €
Lot 3: 18.347,47 €
Lot 4: 18.347,47 €
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Lot 5: 23.851,71€
En cas de presentar oferta a més d’un lot, l’import executat ha de ser igual o superior al del
sumatori previst del conjunt d’aquests lots.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència):
No escau
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental:
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
Per afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses i entitats socials, es divideix
aquest contracte en 5 lots que es corresponen amb:
Lot 1: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts del portal àmbit ambiental
de xarxanet.org
Lot 2: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts del portal àmbit comunitari
de xarxanet.org
Lot 3: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts del portal àmbit cultural de
xarxanet.org
Lot 4: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts del portal àmbit social de
xarxanet.org
Lot 5: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts del portal àmbit
internacional de xarxanet.org
Aquests lots no admeten subdivisió perquè constitueixen unitats de contingut.
Elecció del procediment
La unitat promotora, el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat considera que
el procediment més adequat per dur a terme per la contractació d’aquest servei és la
convocatòria d’un procediment obert, que permet la màxima concurrència.
Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació, sobre una puntuació màxima de 100 punts, són els següents:
S’admet declaració de confidencialitat pel que fa als apartats de la idoneïtat de la proposta de
continguts i la proposta de gestió de generació de continguts de l’apartat 1.1 de la Proposta
tècnica del projecte
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): la puntuació màxima serà
de 45 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte,
tenint en compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en
funció de les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.

1.1 Proposta tècnica del projecte (fins un màxim de 45 punts):
x

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim 30 punts). Es valorarà
o la idoneïtat de la proposta de continguts: es valorarà la proposta de continguts
per la seva transversalitat (fins a un màxim de 4punts) des del punt de vista
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o

o

sectorial; per l’interès temàtic (fins a un màxim de 4punts) pel sector d’acord
amb el seus reptes; i per la seva naturalesa innovadora (fins a un màxim de 4
punts). Total màxim 12 punts.
la proposta de gestió de generació dels continguts Es valorarà positivament la
proposta organitzativa del treball per a la prestació del servei que comporti un
alt compromís de generar continguts a través del contacte presencial amb les
entitats i el treball de camp on es desenvolupen les accions de les entitats (fins
a un màxim de 10 punts).
la diversitat de formats i tipologia de contingut (fins a un màxim de 8 punts)
9
9





Es valorarà la proposta de diversificació de formats dels continguts,
valorant positivament la proposta de formats audiovisuals dels
continguts (fins a un màxim de 4 punts).
Es valorarà la proposta d’incrementar el nombre de continguts
especials (reportatges, entrevistes i llistats) en còmput anual, atorgantse un màxim de 4 punts d’acord amb els barems següents
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al 10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15%: 4 punts

Es considera que s’ha de valorar la proposta d’elaboració i gestió dels continguts que posi el
focus en el contingut, la metodologia i la diversitat de formats i tipologies, per les justificacions
següents:
a) el contingut: és important valorar quins temes es tractaran, quins es prioritzaran, quina
rellevàncies tenen i com de tranversals són, a més de conèixer quin és el seu grau d’innovació.
Saber i conèixer el què dels continguts i fer-ne una valoració permetrà diferenciar entre les
diferents propostes quina d’aquelles s’ajusta més a les finalitats del servei que es contracta.
b) la metodologia: cal conèixer i valorar amb ponderació com es farà la tasca de generació de
continguts, posant el focus en el fet que aquestes metodologia impliquin un contacte directe
amb els protagonistes dels projectes, programes o actuacions que es destacaran. Està justificat
el fet de valorar de manera rellevant aquelles metodologies que portin implícites el contacte
directe amb la font del programa, el seu contrast in situ i la seva relació directa, ja que aquestes
faran augmentar sens dubte la qualitat de la informació i el seu impacte entre els destinataris.
c) la diversitat de formats i tipologia: cal valorar les propostes de diversitat de formats i
tipologies per arribar a un públic cada cop més divers i heterogeni. De manera especial està
justificat posar en valor les propostes que apostin per formats audiovisuals i per informacions
de més qualitat, més extenses, de més profunditat. Està justificat pel fet d’arribar a un públic
més ampli i més divers.
x

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins a un màxim 10
punts).
Es valorà la proposta de pla de difusió i dels impactes comunicatius previstos, valorant
positivament la proposta vinculada a la difusió a través de les xarxes socials, per tal de
fer arribar la informació del servei i de la plataforma a un major i més divers nombre de
persones, d’acord amb els següent barems:
o
o

Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)
Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

Es valora difondre al màxim el projecte de xarxanet.org a través dels diferents canals i xarxes
socials per poder arribar a diferents perfils de persones, entitats i territoris. Està justificat pel fet
que encara ara, amb les dades que s’han recopilat, el coneixement del portal és escàs o
deficient en determinades àrees territorials, per la qual cosa cal valorar l’esforç de difusió i de
comunicació del portal com a part essencial en la seva prestació del servei per tal que l’impacte
i la rendibilitat social del projecte sigui més alta.
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x

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a un màxim de 5
punts).
Es valorarà la proposta d’interacció i col·laboració amb la resta d’agents que participen
en el projecte global xarxanet.org.

Es valora la manera com el licitador preveu la seva participació en un projecte que requereix de
la col·laboració amb altres agents per poder donar la unitat al projecte i que aquest
aconsegueixi les seves finalitats. Es justifica pel fet que xarxanet.org és un projecte de
col·laboració i cal valorar els mecanismes interns del licitador per treballar en xarxa i formar part
d’un projecte col·lectiu.

2.

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim de
55 punts

2.1 Oferta econòmica (fins a un màxim de 55 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora

La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques properes.
Termini d’execució:
De l’1 de gener o des del dia de la signatura del contracte si fos posterior, fins el 31 de
desembre de 2019.
Justificació de la possibilitat de pròrroga:
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i per tal que
l’empresa adjudicatària i pugui assolir millores d’eficiència i eficàcia en la prestació del servei
derivada del major coneixement de la tasca a desenvolupar i la coordinació amb el conjunt del
projecte, traduint-se en una major qualitat del servei i per tal de procurar la major concurrència
en la licitació, atès que l’expectativa amb possibles pròrrogues incloses garanteix una estabilitat
en el temps que facilita la tasca i incideix en la seva qualitat.
Previsió de modificacions:
No es preveuen modificacions.
Revisió de preus:
No s’aplica
Condicions especials d’execució del contracte:
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions
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públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o documents que regeixen
les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les
persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable,
així com el cobrament puntual de les retribucions.
Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors
adscrits a la prestació del contracte.
Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
Pressupost
del contracte:

Import
sortida (IVA
exclòs):

%
IVA

Import IVA:

Lot 1: Servei per la generació, gestió i
dinamització dels continguts portal
àmbit ambiental de xarxanet.org

22.934,34 €

18.954,00 €

21%

3.980,34 €

Lot 2: Servei per la generació, gestió i
dinamització dels continguts del portal
àmbit comunitari de xarxanet.org

22.934,34 €

18.954,00 €

21%

3.980,34 €

Lot 3: Servei per la generació, gestió i
dinamització dels continguts del portal
àmbit cultural de xarxanet.org

22.934,34 €

18.954,00 €

21%

3.980,34 €

Lot 4: Servei per la generació, gestió i
dinamització dels continguts del portal
àmbit social de xarxanet.org

22.934,34 €

18.954,00 €

21%

3.980,34 €

Lot 5: Servei per la generació, gestió i
dinamització dels continguts del portal
àmbit internacional de xarxanet.org

29.814,64 €

24.640,20 €

21 %

5.174,44 €

Total:
121.552,00 €

Total:
100.456,20 €

Total :
21.095,80 €

El valor estimat del contracte es de 502.281,00€, que comprèn contracte inicial i 4 anys de
possibles pròrrogues, sense modificacions previstes.
Cessió de contracte:
SI. Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
També es preveu la possibilitat de successió en la persona de l’empresa contractista (o
licitadora) per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat.
Subcontractació:
Es poden subcontractar aquelles tasques que impliquen el desplaçament per a realitzar i
enregistrar reportatges i entrevistes i aquelles vinculades a la difusió i promoció del portal.
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Conveni aplicable. Subrogació de personal:
No s’estableix la subrogació de personal atès que no ho preveu el Cinquè Conveni Col·lectiu
Estatal del Sector de la Premsa Diària, publicat al BOE de data 28 de febrer de 2018,
mitjançant la Resolució de 16 de febrer de 2018, de la Dirección General de Empleo, per la que
es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de premsa diària, i que és el conveni de
referencia d’aquest servei.
Compliment de la LOPD
Prestació sense accés a dades de caràcter personal ni risc d’accedir-hi involuntàriament.
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Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
6

