RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA QUE
S’ENCARREGUI DEL SERVEI D’INSERCIÓ LA GESTIÓ I INSERCIÓ D’UN VÍDEO A MITJANS
ONLINE PER PROMOCIONAR LA DESTINACIÓ CATALUNYA JUNTAMENT AMB LA ROCA
VILLAGE, DURANT 2019 AL MERCAT XINÈS.

GENERALITAT DE CATALUNYA

I - FETS
Primer.- En data 29 de juliol de 2019 es va iniciar l’expedient ACT-2019-00295, relatiu al
contracte del servei d’inserció la gestió i inserció d’un vídeo a mitjans online per
promocionar la destinació Catalunya juntament amb la Roca Village, durant 2019 al mercat
xinès.
Segon.- Que l’Acord marc dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació que porti a terme l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en depenen Exp. PR-201854, en la seva clàusula 34.2 estableix la possibilitat d’encarregar un o varis serveis mitjançant
la concreció de condicions.
Tercer.- Que en data 30 de juliol de 2019 es va convidar a les empreses homologades per
resolució de data 18 d’octubre de 2018 del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant consulta derivada a les empreses adjudicatàries de l’esmentat Acord
marc.
Quart.- Esgotat el termini per a la presentació d’ofertes es van presentar, dins del termini
previst, les empreses Digital Group Branch, SL i Netthink Iberia, SLU, les quals han presentat
l’oferta següent:
Empresa

Import Net

IVA (21%)

Digital Group Branch, SL
Netthink Iberia, SLU

18.240,75€

3.830,56€

Oferta (IVA inclòs)
22.071,31€

16.500,00€

3.465,00€

19.965,00€

Cinquè.- En data 20 de setembre de 2019, la Responsable de Comptes de la Unitat d’Aliances
i Relacions Comercials de l’Agència Catalana de Turisme va emetre un informe tècnic de
valoració de les ofertes presentades que consta a l’expedient i va proposar adjudicar el
contracte a l'empresa Netthink Iberia, SLU, ja que aquesta empresa va presentar l’oferta
econòmica més avantatjosa, segons el quadre de valoracions següent:
Empresa

Valoració Oferta Econòmica

Digital Group Branch, SL
Netthink Iberia, SLU

90,45
100

Sisè.- L’empresa Netthink Iberia, SLU declara que té la capacitat suficient per contractar, els
requisits de solvència vigents, que està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se d’alta i al corrent del pagament de
l’impost d’Activitats Econòmiques, i constitueix la garantia definitiva mitjançant retenció de
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preu.

GENERALITAT DE CATALUNYA

II - FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- D’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, punt 5, del Text Refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), els contractes basats en
acords marc o en sistemes d’adquisició es regiran per la normativa aplicable a aquests. Atès
que aquest contracte està basat en l’Acord marc dels serveis de gestió i inserció de publicitat
institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que
en depenen Exp. PR-2018-54, que es regeix pel RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual
s’aprova el TRLCSP, els contractes basats els hi és d’aplicació també el mateix TRLCSP.
Segon.- El procediment d’adjudicació que s’ha seguit ha estat el previst a l’article 198 del
TRLCSP, i de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc
dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que
porta a terme l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus
departaments i els organismes i entitats que en depenen.
Tercer.- D’acord amb allò que disposa la clàusula 34.2 de l’Acord marc dels serveis de gestió i
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus departaments i els
organismes i entitats que en depenen Exp. PR-2018-54, s’han acomplert els tràmits
procedimentals necessaris per a l’adjudicació de la concreció de condicions.
Quart.- D’acord amb l’article 51 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic en
relació amb l’article 10.2.g) de la Llei 15/2007 de l’Agència Catalana de Turisme i l'article 13.3
apartat g) en relació a l’article 21 dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme Decret
192/2009, de 9 de desembre (DOGC núm. 5524), l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana
de Turisme és el director.
Per tot això,

RESOLC:
Primer.- Adjudicar el servei d’inserció la gestió i inserció d’un vídeo a mitjans online per
promocionar la destinació Catalunya juntament amb la Roca Village, durant 2019 al mercat
xinès, a l'empresa Netthink Iberia, SLU, amb domicili a Avinguda Diagonal, 601, 5r, 08028
Barcelona, CIF B82314089, per un import de SETZE MIL CINC-CENTS EUROS (16.500,00),
comissió d’agència inclosa, més l’impost del valor afegit corresponent.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
participants.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Tercer.- Publicar l’encàrrec de serveis amb concreció de condicions en el perfil de
contractant de l’Agència Catalana de Turisme.

Director
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