
1 

 

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT ORDINARI DE SERVEIS 

 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR EL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA 

XARXA SOCIAL INSTAGRAM ASSOCIAT A LA PLATAFORMA DE E-

COMMERCE COMPRA08840. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE LICITACIÓ 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
L´objecte del contracte és la contractació del servei de dinamització de la xarxa social 

instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840. 

 
CPV: 7934000-9 
 
La plataforma d’e-commerce compra08840 té un Instagram activat a finals de novembre de 2021. 
 
Aquest Instagram ha estat dinamitzat durant el mes de desembre dins de la campanya de Nadal que 
s’ha publicat amb els objectius següents: 

- Guanyar notorietat i millorar el posicionament de la Plataforma a la xarxa d’Internet. 
- Augmentar el tràfic a la plataforma i especialment el que prové de les Xarxes Socials. 
- Augmentar les vendes de productes. 

 
Aquests tres objectius han estat aconseguits tot i que en l’últim d’ells no fins al nivell que ens havíem 
proposat. Una primera valoració ens indica que l’impacte de Instagram ha estat important obtenint 
gairebé 500 seguidors en els primers 25 dies des de la seva apertura. 
 
Compromisos. 
 
El que es demana en concret en aquesta licitació és la dinamització de l’Instagram d’acord amb 
aquests compromisos. 

- 3 post a la setmana. 
- 4 stories a la setmana. 
- 2 reels al mes. 
- Moderació de comentaris. 

 
L’aportació de fotografies i imatges aniria a càrrec de l’empresa contractada. 
 
Aquestes actuacions vindran acompanyades de: 

- Elaboració d’informes mensuals amb els valors dels paràmetres de comportament: 
seguidors, likes, comentaris, visites,.... 

- Realització d’una reunió mensual per presentar l’informe, fer-ne l’anàlisi i prendre mesures 
en el cas que sigui necessari. 

- Dos informes semestrals que presentin una visió de conjunt del comportament de 
l’Instagram de la plataforma  
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3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Aquest pressupost és el límit màxim de despesa ( IVA exclòs) que, en virtut d´aquest contracte, 
pot comprometre l´òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació d´aquest contracte.  
 
L´import de la despesa màxima serà de 9.500,00 euros (21% IVA exclòs). 
 

4. TEMPORALITZACIÓ. TERMINI DE LLIURAMENT 
 

Es pretén formalitzar el contracte el proper 25 de novembre.  

 

 
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT:   
 
Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per la Fundació Ciutat de 
Viladecans i subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn. L’adjudicatari 
haurà de sol·licitar el consentiment exprés de la Fundació Ciutat de Viladecans i 
subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn per tal de poder-los utilitzar.  
 
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació que per raó d’aquest 
contracte en tingui accés. Aquest deure s´haurà de mantenir fins i tot després de finalitzar i 
extingir-se aquest contracte. 
 
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de la Fundació Ciutat de 
Viladecans i subsidiàriament de l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn, podent realitzar 
aquest la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització 
que consideri oportuna.  

 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La durada del contracte serà des del 2 de gener fins el 31 de desembre de 2022. 
 
Tanmateix, hi haurà una reunió d’avaluació de la tasca realitzada poc abans de la finalització 
del servei amb informe corresponent on es donarà conformitat a la tasca realitzada. Un cop 
es rebi la conformitat per part de la persona responsable del present contracte, es podrà 
emetre la factura final a la Fundació Ciutat de Viladecans.  

 
 
5. EMPRESES QUE HAN PRESENTAT OFERTES 
 

- Sònia Gómez Petit. Community Manager   NIF 
 
 
6. DATA DE PUBLICACIÓ D EL’OFERTA AL PERFIL DEL CONTRACTANT 23 de Desembre 
de 2021 
 
 

7. OFERTES PRESENTADES 



3 

 

 
- Sònia Gómez Petit. Community Manager. 
-  
 
                                        OFERTA                            I.V.A (21%)                Oferta+IVA 
 

Sonia Gómez 
Petit. 
Community 
Manager 

  9.000,00  €  1.890,00  € 10.890,00 € 

 
 

8.  VALORACIÓ DELS ASPECTES ADDICIONALS 
 
B.1 Valoració equip tècnic......................................................................................   5 punts 
B.2 Valoració Memòria Tècnica...........,.................................................................. 20 punts 
B.3 Altres Millores.................................................................................................    5 punts 

 
En aquest apartat es valoraran aquelles millores que afecten més directament al servei licitat.  
 
B.1. Equip tècnic........................................ de 0 a 5 punts  

Es valorarà de 0 a 5 punts la qualitat de l’equip tècnic, la seva formació en Comunity 
Manager i dinamització de Xarxes Socials i la seva experiència en projectes similars  

 
B.2. Valoració Memòria Tècnica............... de 0 a 20 punts  

Es valorarà fins a un màxim de 10 punts la qualitat de la memòria, la seva claredat, la 
seva concreció, la seva adequació als objectius del servei i la seva capacitat de ser 
portada a la pràctica.  
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts que la Memòria tècnica mostri un projecte 
arrelat al comerç de Viladecans, coneixedor de la seva problemàtica i que empatitzi 
amb ell  

 
B.3. Altres Millores................................... de 0 a 5 punts  

Es valorarà amb 5 punts qualsevol millora que es presenti i que millori el servei licitat. 
 
 

Nom de l’empresa:    SONIA GÓMEZ PETIT. COMMUNITY MANAGER 

Valoració Equip Tècnic 1 punts 

Valoració Memòria Tècnica 15 punts 

Millores 5 punts 

Oferta Econòmica 9.000,00  €  (sense  IVA). Total   70 punts 

Valoració Total 91  punts 
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1. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general dels exercicis 
2021 i 2022. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), per la que 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. 
 

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de 
contracte Obert Simplificat de serveis d’acord amb allò establert a l’article 
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
3. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, es pot  tramitar 

l’expedient com a contracte Obert Simplificat amb l’existència d’una  Mesa de 
Contractació que examinarà aquest Informe Tècnic i prendrà les decisions 
oportunes al respecte, d’acord amb l'establert a  l’art. 9/2017, de 8 de 
novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
 

2. Ateses les bases d’execució dels pressupostos generals de 2021 i 2022. 
 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 

 
PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ a l’Empresa SÒNIA GÓMEZ PETIT. COMMUNITY 

MANAGER del contracte del servei de dinamització de la xarxa social Instagram associat a la 

plataforma de e-commerce compra08840 amb data de finalització el 31 de desembre de 2022. 

 

Per un valor del servei de 

 

- Import sense IVA:     9.000,00  € (sense IVA) 

- IVA (21%):                  1.890,00 € 

- Valor Total:               10.890,00 € (IVA inclòs)  

 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels 

pressupostos generals dels exercicis 2021 i 2022.   

 

Viladecans, 31 de desembre de 2021 

 

 

Joan Bassolas Ferran 

Gerent 

Fundació Ciutat de Viladecans 


	RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT ORDINARI DE SERVEIS
	PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA XARXA SOCIAL INSTAGRAM ASSOCIAT A LA PLATAFORMA DE E-COMMERCE COMPRA08840.
	L´objecte del contracte és la contractació del servei de dinamització de la xarxa social instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840.
	PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ a l’Empresa SÒNIA GÓMEZ PETIT. COMMUNITY MANAGER del contracte del servei de dinamització de la xarxa social Instagram associat a la plataforma de e-commerce compra08840 amb data de finalització el 31 de desembre de 2022.

