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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE HAURÀ DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC DE 

MITJANS, PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ, COMPRA, GESTIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT 

INSTITUCIONAL EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ON I OFF LINE PER A LA DIFUSIÓ DE 

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS. 

 

1.- PUNT DE PARTIDA 

 
Amb l’objectiu de divulgar informació d’interès per als ciutadans i ciutadanes de Viladecans, fer 
difusió de les seves activitats i posar en valor aspectes que considera rellevants per a la vida social, 
econòmica i política de la ciutat, el servei de comunicació i relacions internacionals de 
l’Ajuntament de Viladecans realitza un nombre anual de campanyes de comunicació per a les 
quals necessita els serveis de difusió a diferents mitjans i suports de comunicació. 
 
El mitjans i suports que consten als plans de difusió son diversos i normalment comprenen: 
 
_ Premsa Local: Diari Delta, l’Opinió, Komunica, El Baix.cat, etc. 
_ Premsa Comarcal, versions impreses i digitals: El Far, El Llobregat, l’Ara, El Triangle etc. 
_ Premsa digital: El Periódico 
_ Autobusos: campanyes als autobusos de les línies metropolitanes 
_ Mupis d’estacions de Renfe (Sant Estació, Passeig de Gràcia, etc) 
_ Campanyes a través del mòbil amb banners i displays (retargeting) 
_ Campanyes de geolocalització 
 
D’altra banda, l’objectiu és provar nous suports i formats com poden ser: 
_ Esplugues TV 
_ Caràtules a TV3 
_ Ràdio 
_ La Vanguardia.com 
_ Publicitat a Xarxes Socials: Instagram, Linkedin, FB, etc. 
 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis d’assessorament, planificació, mediació en 
les negociacions, compra, gestió i difusió, a través de publicitat o en forma  
d’articles redaccionals, d’una central de mitjans de comunicació que concentri les tasques de 
divulgació de les campanyes de l’Ajuntament de Viladecans.  

 

3. CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Els serveis específics d’aquest contracte són: 

 

a) Servei d’estratègia de mitjans: responent als corresponents briefings elaborats per 

l’Ajuntament de Viladecans, les estratègies hauran de justificar-se mitjançant una pre-avaluació 

on es presentaran les dades d’abastament estimades (cobertura, impactes, rendibilitat, ...) 

mètriques per valorar la consecució dels objectius, a banda d’estar construïdes amb coherència i 

sentit, treballant envers objectius i basades en l’anàlisi previ tant del públic objectiu com dels 

mitjans.   

 

b) Servei de planificació: elaboració del pla de mitjans amb el detall de mitjans, suports, formats 

i calendaris responent a l’estratègia plantejada i justificant la selecció de suports amb les dades 

quantitatives (audiències, impactes, rendibilitat, afinitat,...) i qualitatives (qualitat del suport 

espais preferents, horaris d’emissió, contingut o rellevància dels suports, ...) necessàries.  

 

c) Servei de negociació i intermediació en la contractació d’espais publicitaris: l’empresa 

designada pactarà les millors negociacions (descomptes o preus) amb els diferents grups 

mediàtics, exclusivistes, mitjans i suports susceptibles de ser emprats en les campanyes de 

l’Ajuntament de Viladecans.  

 

d) Servei de compra, gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació 

on i off line (edicions impreses i digitals en el cas de la premsa o revistes): l’empresa designada 

haurà de gestionar la compra, enviament i seguiment de les diferents insercions o aparicions 

previstes en els plans de difusió i presentar un informa de tancament de la campanya.  

 

4. TASQUES A REALITZAR: 
 
Les tasques que l’empresa adjudicatària del servei ha de dur a terme són:  
 

a) Justificació estratègica de mitjans: responent als corresponents briefings elaborats per 

l’Ajuntament de Viladecans, justificada mitjançant una pre-avaluació on es presentaran les 

dades d’abastament estimades (cobertura, impactes, rendibilitat, ...) mètriques per valorar la 

consecució dels objectius, treballant envers objectius i basades en l’anàlisi previ tant del públic 

objectiu com dels mitjans.   

 

b) Planificació de mitjans: elaboració del pla de mitjans amb el detall de suports, formats i 

calendaris responent a l’estratègia plantejada i justificant la selecció de suports amb les dades 

quantitatives (audiències, impactes, rendibilitat, afinitat,...) i qualitatives (qualitat del suport 

espais preferents, horaris d’emissió, contingut o rellevància dels suports, ...) necessàries.  
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c) Negociació i intermediació en la contractació d’espais publicitaris: l’empresa designada 

pactarà les millors negociacions (descomptes o preus) amb els diferents grups mediàtics, 

exclusivistes, mitjans i suports susceptibles de ser emprats en les campanyes de l’Ajuntament de 

Viladecans.  

 

d) Comprar i gestionar i fer el seguiment de les insercions en els mitjans de comunicació on i 

off line (edicions impreses i digitals en el cas de la premsa o revistes): 

 

e) Vetllar per la bona reproducció de les insercions. 

 

f) Lliurar els informes de tancament de les campanyes, amb una valoració de resultats o de 

l’abast aconseguit. 

  

5. FUNCIONAMENT  

 

El servei de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals, normalment des de la seva 

unitat de comunicació publicitària, traslladarà la necessitat comunicativa en format briefing de 

mitjans amb la major antelació possible. En aquest document s’especificarà el termini de 

presentació de proposta. L’adjudicatari podrà realitzar un contrabriefing en cas necessari que 

també es consensuarà amb el servei de comunicació.  
 

Per tal de realitzar el control de les tasques i el seguiment del pressupost d’aquest contracte, 

l’adjudicatari presentarà un informe de tancament de la campanya en el moment de la 

finalització de la mateixa incloent els indicadors de seguiment del present contracte.  

 

El licitador adjudicatari realitzarà per cadascuna de les accions, els seguiment de la publicitat 

institucional sol·licitada, amb la finalitat de presentar l’acompliment del servei, tant de la seva 

aparició en els diferents mitjans contractats, com de les audiències previstes en els mitjans i 

altres indicadors de resultats. A tal efecte, les insercions seran justificades mitjançant l’aportació 

de suports físics, si es tracta de premsa, de mitjans certificats oficials d’emissió de les diferents 

cadenes de ràdio o certificats de les impressions, en el cas de la difusió on line.  

Les fonts requerides són:  

- OJD i PGD: per a les tirades i difusions dels mitjans impresos. 

- EGM: per a les audiències. 

- COMSCORE: per a les audiències dels mitjans digitals. 

- AUDITSA: per al control de les campanyes de ràdio.  

Si durant la vigència d’aquesta contractació, alguna de les fonts desaparegués o aparegués, 
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s’hauria de substituir o afegir per la font equivalent acreditada pel mercat.  

 

L’Ajuntament, en l’exercici de la direcció, control i seguiment del contracte, mantindrà reunions 

presencials amb l’interlocutor de l’adjudicatari. L’objecte d’aquestes reunions serà la de 

mantenir el diàleg obert i la coordinació necessària entre l’Ajuntament i l’adjudicatari així com 

realitzar el seguiment de l’execució del contracte i facilitat l’intercanvi d’informacions.  

 

La central de mitjans adjudicatària realitzarà una memòria anual amb dades totals d’assoliment 

per cadascuna de les campanyes/accions.  

L’empresa adjudicatària no podrà utilitzar ni per ella mateixa ni per tercers, dades relacionades 

amb els treballs contractats, ni publicar total o parcialment el seu contingut.  

 

6.PREUS UNITARIS MÀXIMS DE LA LICITACIÓ (SENSE IVA): 

 
El valor del contracte s’ha estimat en base de les necessitats de campanyes previstes (no definitives) 
dels propers dos anys i en els suports detallats en la següent taula.  
 
 
PREUS UNITARIS MÂXIMS (SENSE IVA, AMB DESCOMPTE D’AGÈNCIA I FEE’S INCLOSOS): 
 

 PREVISIÓ 
CAMPAN
YES 
(2 anys)  

FORMA
T 

PREUS 
UNITARIS 
MÀXIMS 
(exclòs 
l’IVA)  

TOTAL  
(exclòs 
l’IVA) 

IVA (21%) TOTAL  
(IVA inclòs) 

PREMSA NACIONAL 
  

  

    

    

El Periódico (edició digital) 24   1.500,00 € 36.000,00 € 7.560,00 € 43.560,00 € 

PREMSA COMARCAL DE 
REFERÈNCIA   

  
        

EL Far 
22 

pàgina 
sencera 1.100,00 € 24.200,00 € 5.082,00 € 29.282,00 € 

El Llobregat 
14 

robapàgin
a 500,00 € 7.000,00 € 1.470,00 € 8.470,00 € 

Esplugues TV 6   1.000,00 € 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 

PREMSA LOCAL I 
COMARCAL             

Revista Carakter 
5 

pàgina 
sencera 400,00 € 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

Revista Komunica 
5 

pàgina 
sencera 400,00 € 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

El Delta  
5 

pàgina 
sencera 390,00 € 1.950,00 € 409,50 € 2.359,50 € 

La Premsa del Baix 
5 

pàgina 
sencera 400,00 € 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

Revista Lo Más 
5 

pàgina 
sencera 400,00 € 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

L'Opinió 
3 

pàgina 
sencera 285,00 € 855,00 € 179,55 € 1.034,55 € 
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AUTOBUSES             

Línia Interior Viladecans i 
Metropolitana 

6 

3 
setmanes 
- dos 
buses 1.100,00 € 6.600,00 € 1.386,00 € 7.986,00 € 

SERVEIS D’AGÈNCIA: 

      ON LINE:        50.000,00 € 10.500,00 € 60.500,00 € 

Google Adwords 10           

FB Patrocinis 10           

Linkedin Patrocinis 10           

Geolocalitzacions  10           

Altres on line 10           

ALTRES       47.000,00 € 9.870,00 € 56.870,00 € 

Noves propostes com ràdio 
(Spotify, etc…), Mupis, altres 
suports             

digitals i impresos.              

        187.605,00 € 39.397,05 € 227.002,05 € 

 
 
Als preus unitaris de licitació i al percentatge de descompte que s’aplicarà sobre els preus de tarifa relatius als 
serveis d’agència, hi haurà d’estar inclòs el FEE d’agència. 

 

 

7. PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 

Isabel Borrás Almela, cap de comunicació publicitària, Àmbit de Presidència, a la qual 
corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions següents: 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes 

i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada. 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 

 

Viladecans, 27 de juny 2018 

 

 

 

Isabel Borrás Almela 
Comunicació Publicitària 
Servei de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals 
Àrea d'Alcaldia  
 



  Servei de Comunicació Corporativa & Relacions Internacionals 
Àmbit de Presidència 

 

6 

 

c/ Major, 41 · 08840 Viladecans (Barcelona)  
T. +34 93 635 18 00 (Ext. 8340) 
Mob. +34 667 845 328 
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